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I.

TIDSSTRÖMNINGAR VID ÅRHUNDRADETS BÖRJAN.

HUMBOLDT, RITTER OCH MALTE-BRUN.

När midnattsklockorna över jorden ringde in ett nytt århundrade,

det nittonde sedan vår tideräknings början, vistades i den sydameri-

kanska staden Caracas en 30-årig tysk yngling, som skulle bli den geo-

grafiska vetenskapens ombildare och nästan nygrundare. Åtföljd

av sin vän och resesekreterare, den franske botanisten Aimé Bonpland

hade Alexander von Humboldt i juli 1799 anlänt till Venezuela och dröjde

sedan för sina arbeten nära 5 år kvar i södra och mellersta Amerika.

I nära tre århundraden hade den spanska kolonialvärlden varit känd

av européerna och utnyttjad till deras praktiska gagn, men av politiska

skäl hade den varit så godt som otillgänglig för all forskning, och veten-

skapligt var den fortfarande ett »terra incognita». Genom lyckliga om-

ständigheter hade Humboldt nu erhållit en vidsträckt fullmakt att

undersöka dessa väldiga områden. Han gick till detta värv utrustad

ej blott med ett brinnande intresse och en sällsynt mångsidig begåvning,

utan ock med hela det vetande som det 18:de århundradet kunde giva.

Någon geografi i modern mening existerade icke då, men på flera om-

råden hade de fasta grundvalarna börjat läggas till denna. De stora

forskningsresor i avlägsna och okända områden, som något tidigare

lett till så ytterligt betydelsefulla resultat, hade ingalunda upphört,

och just vid slutet av 1700-talet hade några av dem lyckats att i väsent-

lig grad vidga den allmänna kunskapen om jordytan. Särskilt James

Cook, en av de främsta bland alla tiders upptäcktsfarare, hade nyss

klarlagt vad vi kunna kalla skelettet i jordens byggnad, den allmänna

fördelningen av land och hav, och därigenom att han på flera av sina

färder åtföljdes av unga ivriga naturiakttagare, hade han åt den dit-

tills mera på praktiska syften inriktade reseforskningen i okända om-
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råden givit en ny karaktär, som blivit bestämmande ända in i våra

dagar: föreningen mellan upptäcktsforskning och naturvetenskapliga

studier. För detaljforskningen till lands hade redan före Cook en lik-

nande grundval lagts särskilt av den från Danmark utrustade expedi-

tion till Arabien, som i historien bär Niebuhrs namn.

Men också på denna punkt böra vi beakta utvecklingen historiskt,

och den betydelse Cook fick för naturvetenskapen vilar själv på den

ofantliga utveckling, som denna vunnit under 1700-talets senare hälft.

Man nöjde sig icke längre med att söka göra och diskutera nya rön,

utan det gällde att samla material från skilda håll och jämföra detta

för att komma till slutsatser av allmän räckvidd. Detta är just den

geografiska grundprincipen, som nu mer än förr gör sitt intåg i forsk-

ningen. Även här höjer sig under detta skede ett namn över alla andra.

Karl von Linné hade ej blott blivit den moderna botanikens grund-

läggare, utan hans snille och samlareiver sträckte sig över alla den

levande naturens områden, hans egna resor i Sveriges landskap, fram-

för allt i det avlägsna och ännu nästan okända Lappland, förebåda den

nya tid, då det gällde att allsidigt fördjupa kunskapen om länderna, och

hans utsända lärjungar, begåvade unga forskningsresande, som med
öppen blick för hela den omgivande naturen i avlägsna länder och världs-

delar insamlade botaniskt material, blevo på många håll banbrytare

för den nya forskningen. Det är detta naturvetenskapernas genom-

brott, i sig själv en av de viktigaste grundvalarna för den oerhörda,

fullständigt omvältrande kulturutvecklingen under 19:de århundradet,

som möjliggjorde och inledde det nya tidsskedet även i fråga om
jordklotets geografiska utforskning.

Bland Cooks följeslagare på hans andra resa åren 1772-75 var också

Georg Forster, som senare från år 1778 var professor i naturvetenskap

i Kassel och 1788 blev bibliotekarie i Mainz, och som ej minst genom
sina ypperliga reseskildringar blivit en av Tysklands mera kände

klassiska författare. Den unge Alexander von Humboldt, som i

Göttingen och Frankfurt studerat naturvetenskap och i Hamburg
handelsvetenskap, hade tidigt gjort Forsters bekantskap och åtföljde

år 1790 denne på en resa till Holland, Frankrike och England. Både
i »Kosmos» och i en i yngre år skriven självbiografi uttalar han sig i

starka ordalag om sin förbindelse med Forster, »c'est å lui que

je dois pour la plupart le peu de connaissances que je posséde». Av
honom har han för visso insupit en del av sin kärlek för upptäckts-

resor i avlägsna länder, genom honom knytes hans egen stora huvud-
resa samman med det 18:de århundradets berömdaste upptäckarenamn.

Under början av 1790:talet hade han arbetat vid bergverkstaten i

Tyskland, sedan kom han under revolutionskrigen i förbindelse med
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ledande män i Frankrike, och hade en tid förhoppning att få åtfölja

en stor planlagd jordomseglingsexpedition därifrån. Samtidigt för-

kovrade han sig i de mest skilda vetenskaper och besökte många olika

trakter av Europa, men hans aldrig lämnade plan att komma ut på en

större upptäcktsfärd i främmande okända länder misslyckades, ända
tills han under en resa i Spanien lyckades förvärva Konung Karl IV:s

Fig. 1. Alexander v. Humholclt.

(1769—1859.)

Efter en tavla av Weitsch i Berlins nationalgalleri.

och regeringens intresse för den sydamerikanska expedition, där vi

nyss vid århundradeskiftet mött honom.

I fem år räckte denna färd, och sällan eller aldrig i forskningens

historia har ett så stort och på samma gång så nytt och betydelsefullt

material hemförts från en landexpedition. Knappt fyra månader efter

ankomsten kunde han skriva hem att han samlat 6000 pressade växter.
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600 noggranna beskrivningar av nya eller märkliga arter, en mängd

insekter och musslor, utfört noggranna höjdmätningar i högfjällen även-

som astronomiska bestämningar och geologiska studier, magnetiska

undersökningar och pendeliakttagelser, ingående temperaturstudier

jämte mångsidiga undersökningar av luftens fysikaliska och kemiska

beskaffenhet, ett femtiotal teckningar av växternas och molluskernas

anatomi — allt detta frukterna av den första arbetstiden i provinsen

Cumanå.

Och vilken storartad verksamhet hade han icke bakom sig, när han

anträdde sin hemfärd. Han hade inträngt i jordens väldigaste tropiska

urskogsområde, genomströvat det märkliga, genom hans beskrivning

klassiska sydamerikanska parklandskap, som benämnes Llanos, ut-

forskat den mäktiga floden Orinoco och lärt känna dess egendomliga

djurvärld, på samma gång som han för första gången till Europa

bragte närmare underrättelse om dess dittills ofta betvivlade samband
med Amazonfloden genom den underbara »bifurkationen» Casiquiare;

han hade besökt Cuba och länge arbetat i Mexico och Peru med deras

storartade lämningar efter en forntida kultur, klättrat bland Andernas

fjällkammar och där på snöjätten Chimborazo nått den största dit-

tills av människor uppnådda höjd, 5880 m. Överallt hade han ögat

vaket för alla sidor av naturen lika väl som för sambandet i det hela,

och överallt förde han med sig hem ett storartat material av samlingar

och iakttagelser.

Den största delen av detta material har Humboldt sedermera i

samarbete med en rad av samtidens yppersta forskare utarbetat under

en mer än tjugoårig vistelse i IParis. Själv i sitt arbete en inkarnation

av den germanska grundligheten förvärvade och skärpte han under

denna tid den galliska klarhet i tanke och uttryckssätt, som gjorde

honom till en av tidens främste föreläsare och naturskildrare. Sällan

har någon som han förmått skildra snöfjällens majestät, urskogens

tysta, mäktiga liv eller organismernas underbara mångfald i det stora

och det lilla.

År 1827 flyttade Humboldt tillbaka till Berlin och levde här till

1859, till nära 90 års ålder. Han fick sålunda länge nog tillfälle att

genom resor och forskningar, undervisning och utgivna skrifter vara

med i det nya århundradets utvecklingsarbete. En del av sitt livsverk

har han sammanfattat i det på ålderdomen, åren 1845 — 58, utgivna

arbetet »Kosmos, Entwurf einer Weltbeschreibung». Man har ju en

viss rätt att i detta arbete pröva hans ställning till geografien. Nu är

väl denna »Kosmos» för ingen del i modern mening någon handbok i

allmän fysisk geografi; den griper bland annat för mycket in på andra
områden, främst astronomi och geologi, men denna svaghet var ju

10
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rätt naturlig under ett nydaningsskede, och se vi på lians verksamhet
i sin helhet så kunna vi nog utan tvekan beteckna Iluniholdt som
grundläggaren av denna huvudsida inom geografien. Som forskare har

han nått en berömmelse som ingen annan under hans århundrade,

»den ryktbaraste näst Napoleon bland sina samtida», men det har icke

saknats kretsar, som starkt velat förringa värdet av hans arbete. Det
har sagts att han på intet enda område uppträdt som banbrytande
forskare av första ordningen. Men härtill kan svaras och har också
sagts från geografiskt håll, att just däri ligger hans storhet: hans verk-

ligt banbrytande arbeten ligga ej inom de naturvetenskapliga special-

Fig. 2. CJit Hl hord id.

(Enl. Alex. v. Humboldt).

fälten utan inom geografien. För honom står förståelsen av samban-

det inom naturen städse som det väsentliga. Så stor hans glädje var

att finna en ny växtform, än mera intresserade honom studiet av hela

vegetationen i dess beroende av klimat, höjdförhållanden och mark-

beskaffenhet, eller jämförelsen mellan växtligheten i olika naturzoner

och höjdlägen. För att kunna studera dessa naturfaktorers betydelse

har han infört en helt ny metodik, som blivit av oerhörd betydelse för

den framtida forskningen. Humboldt blev genom sina studier grund-

läggare av växtgeografien; den man som härvid med honom främst

delar äran, ehuru han ej kom att utöva något tillnärmelsevis lika stort

inflytande på samtiden, är den svenske forskaren Göran Wahlenberg.

11
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Icke mindre stor var hans betydelse för klimatologien, vilken ju själv

bildar en av hörnstenarna i geografien. Här behövde vetenskaper en

ny, grafisk framställningsmetod, som på ett överskådligt sätt kunde

klarlägga de resultat, till vilka man nått. Humboldt konstruerade

och använde de s, k. isotermerna, linjer dragna genom orter med

samma medeltemperatur, och hade därmed givit oss en metod, som

allt fortfarande och dag för dag allt mera användes för att åskådlig-

göra utbredningen av de fysiska naturföreteelserna.^ Själva princi-

pen var visserligen ej ny, den hade redan i nära 100 år då och då an-

vändts för att ange höjd- och djupförhållanden och även för fram-

ställning av de jordmagnetiska faktorernas utbredning, men dess

tillämpning på detta nya område var i varje fall ett synnerligen värde-

fullt grepp. Ett stort intresse ägnade Humboldt städse studiet av

vulkaner och jordskalv, och han har jämte sin samtida Leopold von

Buch väsentligen medverkat till den sedan länge till överdrift fast-

hållna åsikten om de vulkaniska krafternas avgörande betydelse för

jordskorpans daning. Även läran om jordmagnetismen har Hum-
boldt i hög grad främjat.

Sina jämförande studier över jordskorpans sammansättning och

utformning fick Humboldt ännu ett tillfälle att i stora drag fullfölja

under sin berömda resa till Västsibirien och Centralasien år 1829.

Resultatet av denna blev bland annat en för dåtiden mycket intressant

framställning av Asiens bergssystem. Över huvud har hans verksam-

het för studiet av fastländernas geografi på intet område varit mer
befruktande än i fråga om reliefförhållandena; han kan sägas ha i geo-

grafien infört det noggranna studiet av höjden, och är den förste som
sökt beräkna kontinenternas medelhöjd och havens djup. För övrigt få

vi ej glömma, att hans amerikanska forskningar äro av stort intresse ock-

så för kännedomen om indianerna och deras forna och dåvarande kultur.

Det är ett rikt livsinnehåll, och dock ha vi här ej på långt när hunnit

beröra alla sidor av Humboldts verksamhet på geografiens fält. På
samma gång han genom noggranna ortsbestämningar lagt den fasta

grunden till vår kännedom om vida, dittills nästan okända områden,

har han som ingen annan före honom allsidigt förmått skildra och veten-

skapligt tolka deras natur. Hans storhet ligger till icke ringa grad

däri, att han i sin person i sällsynt grad förenade de två sidor, två vitt

skilda vägar för arbetets bedrivande, av vilka särskilt den ena är egen-

domlig för geografien, men som båda måste vandras för att föra denna

vetenskap framåt. I högre grad än de flesta ägde han de egenskaper,

som alltid måste utmärka vetenskapsmannen, en omedelbar, livlig upp-

^ Humboldts första isotermkarta är återgiven på fig. 51 i detta arbetets
7:de kapitel.
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fattning, förmåga av iakttagelse och kombination, av slutsatsers dra-

gande. Men för jordklotets erövring, även den vetenskapliga, behöves
något mera, som ej kan vinnas vid forskarebordet, och den som vill

tränga fram i nya länder måste bland sina egenskaper framför allt räkna

mod och viljekraft, ofta t.o.m. hänsynslöshet, jämte förmåga att leda

och behärska människor. Den bland alla tiders män som för geo-

grafien öppnat de största vidderna, Christoffer Cohimbus, skulle

knappast blivit en storman i en annan vetenskap. Visserligen blir för var

dag som går utrymmet inom geografien mindre för människor av denna
typ, men just under det 19:e århundradet har beröringen mellan dessa bå-

da verksamhetsområden varit starkare än någonsin, och de berömdaste
geograferna äro i regel om än icke alltid de, som fört forskningen framåt

på båda fälten. Humboldt är ett lysande exempel å denna regel.

Stundom i skilda banor, men ofta och helst tätt sammanflätade

med varandra ha upptäcktsforskningen och de geografiska special-

studierna gått fram under det gångna seklet. Vi kunna därför aldrig

hålla dem helt isär, men i det följande kommer jag dock till en början

att främst sysselsätta mig med upptäcktshistorien för att därefter

lämna en överblick huvudsakligen av den rent vetenskapliga forsk-

ningen. Under det 19:e århundradets första decennier gick utvecklingen

i det yttre ganska långsamt, och särskilt upptäckterna av nya landom-

råden voro icke alltför betydande, men mer i det tysta försiggick ett

stort grundläggningsarbete, därvid nya idéer på skilda områden trängde

sig fram. För att förstå denna utveckling måste vi ännu en gång gå
tillbaka till 18: de århundradets slut. Vid denna tid var själva uppfatt-

ningen av geografien en annan än nu: geografi var närmast ett bihang

till historia och en del andra vetenskaper, något varigenom dessa lättare

kunde förstås, i verkligheten en ren nyttighetskunskap. En politisk-

statistisk landbeskrivning i anslutning till de politiska gränserna, se

där om ej det mål, som föresvävade de vetenskapsmän, som kallade

sig geografer, så dock det faktiska innehållet i deras arbeten. Buschings

för sin tid utmärkta geografiska handbok bildar här ett exempel.

Samtidigt existerade då en allmän föreställning om naturstudiernas

betydelse, särskilt med hänsyn till den från många håll, även av tidens

stora filosofer såsom Montesquieu och Herder, ofta till överdrift fram-

hållna inverkan av naturinflytelserna på människosläktets historia,

i och för sig ett framsteg gent emot den tid, då man i människan blott

såg naturens herre. Redan från mitten av 1700-talet framträda dock

en del försök, om än till en början svaga och famlande, att indela jor-

den i områden med »naturliga gränser», och dessa strävanden fingo

nödvändigtvis i hög grad näring under decennierna kring sekelskiftet,

då Napoleonstidens väldiga krig skakade Europa, och staternas poli-

13
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tiska gränser från i dag hade upphört att gälla i morgon. Några år

senare var det de stora frågorna om en varaktig fred, och i sin mån
Frankrikes intresse att framställa Rhenfloden som dess »naturliga

gräns» i öster, som höllo samma strävanden vid liv. Under stri-

den om dessa naturliga områden lades första grunden till en verklig

terränglära, och landskapets former, naturbegrepp sådana som berg,

dalar och floder, fingo nu en stadigvarande plats i geografien. Arbeten

sådana som Hommeyers, Buchers och Lacroix^s från åren 1810—12 äro

bland många andra betecknande för detta skede.

Åsikten om geografiens nära sammanhang med historien blev dock

härvid ingalunda fullständigt bortlagd, och till en början gällde den

historiska nyttighetsprincipen i full omfattning, delvis så att man in-

skränkte sig till att studera de områden och företeelser, som voro av

särskild betydelse för människan. Men alltmera utvecklade sig under

dessa stridens år den åsikten, att geografien utgjorde en självständig

vetenskap om jorden, som hade sitt ändamål i sig själv, och vars upp-

gift var att söka sammanhanget i företeelserna på jordytan, att studera

såväl själva naturen som dess inverkan på människolivet; jorden såsom

människans oföränderligt fastslagna boplats blev geografiens studie-

objekt. Detta var ett avgörande steg framåt, och det blev ännu mera

betydelsefullt därigenom, att man nu långt kraftigare uppställde fordran

på vetenskaplig kritik och noggrannhet i arbetet.

Naturligtvis var icke denna utveckling en isolerad företeelse i då-

tidens vetenskapliga liv. Till stor del kan den anses bottna i den sam-

tida filosofien, särskilt i Schellings förkunnelse av vetenskapens själv-

ändamål och de olika kunskapsgrenarnas samband, liksom i hans san-

ningskrav och fordran på objektivitet. Av stor betydelse blev ock den

ombildning, som just vid denna tid några av geografiens närmaste

systervetenskaper genomgingo, särskilt statistiken och än viktigare

geologien, genom vilken det geografiska studiet av landskapet möjlig-

gjordes och fick en fast grund. Det var framförallt i England, som geo-

logien tidigt under ledning av män sådana som Hutton och framför allt

Playfair ägnade sin uppmärksamhet åt frågan om jordytans omformning

genom de i nutiden verksamma krafterna, och grunden sålunda lades

till jordytans historia, som utgör en så viktig del även av geogra-

fien. Det var aktualismen, läran om en långsam utveckling under

inverkan av samma krafter, som vi än i dag spåra rundt omkring oss,

som nu höll sitt intåg för att sedan nå sin fullkomning genom Lyell

och Darwin. Det gick så långt, att geografien, som hittills ansetts

som ett bihang till astronomi och historia, nu ofta kom att betraktas

närmast som en utveckling och förgrening av geologien. Även de stora

nya synpunkter för ungdomens uppfostran, som vid denna tid främst
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genom Pestalozzi framfördes, lände både direkt och indirekt geogra-

fiens utveckling till godo.

Sådan var den grundval, på vilken Humboldt och hans samtida hade

att bygga sin vetenskap. Bland dessa samtida är det en, som i geografiens

historia framför andra fått sin plats vid hans sida, och som ofta t.o.m.

före Humboldt namnes som den moderna geografiens fader. Denne man
var Karl Ritter, som år 1820 vid 41 års ålder kom till Berlin som lärare

i geografi vid krigsskolan och

sedermera som professor vid

universitetet. Ritter är i

många hänseenden en kom-

pletterande motsats till Hum-
boldt. Han började sin bana

närmast som historiker, och

ehuru han företog flera längre

studiefärder i olika länder,

var han aldrig någon forsk-

ningsresande i egentlig me-

ning. Hans betydelse ligger

delvis i hans verksamhet

som lärare, men med rätta

kan han också sägas ha fört

geografien ett godt stycke

närmare den ställning, som
den nu i den moderna veten-

skapen intager. Själva ramen

blev därvid visserligen unge-

fär densamma som tidigare.

Fortfarande gällde det en be-

skrivning av olika länder, var-

vid han dock ej lät sig bindas

av staternas tillfälliga, av människan fastslagna gränser, utan sökte

återgå till de gränser naturen själv velat draga, och den allmänna natur-

geografien, översikten av krafter och företeelser, saknar fortfarande i

Ritters geografi sin tillbörliga uppskattning. Men i detalj är framsteget

oerhört och avgörande. Klart uttalas nu den åsikten, att geografiens

studieföremål är lika mycket ländernas natur som de mänskliga invånare

som bebo dem, och vi möta i hans omfattande skrifter en genomförd

strävan att studera sambandet mellan dessa båda huvudsidor, natur och

kultur, det samma som vi ännu anse vara ett bland geografiens främsta

mål. Friskare vindar började blåsa i geografien, men så mycket längre

Ritter nådde än sina föregångare, fullt kunde han ej lyckas i sin strävan.

Fig. 3. Carl Ritter.

(1779—1859.)
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Liksom nästan alla geografer ända intill våra dagar var han'^tiirsin lägg-

ning alltför ensidig, och det var i detta fall hans historiska uppfostran

och intresse, som vållade att i hans arbeten studiet av naturen och dess

orsakssamband alltför mycket fick stå tillbaka för det mänskliga. I

stället för att framträda som en enda vetenskap, fick geografien fort-

farande en dualistisk karaktär, som den för övrigt ännu länge skulle

bibehålla. Medan det geografiska naturstudiet, som dock bildade

grundvalen till tidevarvets utveckling på dessa områden, närmast

kom att ansluta sig till naturvetenskaperna och främst geologien,

blev Ritter i verkligheten endast grundläggaren av den humanistiska

geografien, och efter de första

stora framstegen inträffade

snart åter ett långvarigt stille-

stånd i utvecklingen: geogra-

fien och särskilt den elemen-

tära skolgeografien var fort-

farande övervägande en namn-
kunskap och en hjälpvetenskap

till historien.

Humboldt och Ritter repre-

sentera sålunda var sin av de

båda huvudriktningar inom

geografien, som ända till våra

dagar brutit sig mot varandra.

Båda nådde stor berömdhet

och fingo talrika lärjungar och

efterföljare, och gemensamt ha

de bidragit att för nära ett helt

århundrade flytta den geogra-

fiska vetenskapens medelpunkt

till Tyskland. I andra länder

gick utvecklingen delvis andra vägar. England stod som vi redan

antydt i aktualismens och utvecklingsforskningens tecken. I Frank-

rike verkade vid århundradets början samtidigt med Humboldts
vistelse i Paris en märklig personlighet, som förtjänar att ihågkom-

mas icke minst därför, att han i sig i viss mån förenar båda de

sidor av geografien, som i Berlin representerades av Humboldt och

Ritter. Denne man var Malte Conrad Bruun, i Frankrike känd under

dubbelnamnet Malte-Brun. Född i Thisted i Danmark 1775, rikt

begåvad ej minst som poet och skriftställare, kastade han sig vid

unga år som en ivrig anhängare av den nya folkfrihetens idéer in i

revolutionens politiska strider, och ådrog sig därigenom de makt-

Fig. 4. Malte Conrad Bruun {Malte-Brun).

(1775-1826.)
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ägandes skarpa misshag. Han flydde då först till Sverige, där han
ivrigt verkade för en politisk sammanslutning mellan de nordiska folken,

men därifrån han redan 1798 utvisades av regeringen. År 1800 dömdes
han även i Köpenhamn till landsförvisning, och flyttade då till Paris,

där han kvarstannade till sin död 182G, och varifrån snart hans rykte

som en av tidens ledande geografer nådde tillbaka till hans fädernes-

land. Vad som förde honom in på denna bana är ej närmare bekant.

vSitt stora livsarbete, »Precis de la géographie universelle», började han
utge 1810. Själv hann han icke avsluta det samma, men för nära ett

halvt århundrade efter hans död härskade det i nya, omarbetade upp-

lagor på skilda språk som samtidens främsta geografiska handbok, och

än i dag kan det sägas, att dess uppställning i mycket erinrar om en

modern geografi. För första gången fann här en dylik allomfattande

handbok sitt stöd och sin utgångspunkt i den allmänna naturgeo-

grafien, ordnad i kapitel om jordskorpan, havet och luften, från vilka

den går över till de levande organismerna och särskilt människan, vilkas

utbredning författaren söker skildra på grundvalen av det inflytande

naturen och framför allt klimatet på dem utövar; även oceanernas grund-

läggande betydelse för människans geografi har Malte-Brun klarare än

sina föregångare uttalat. Den sista avdelningen omfattar den politiska

geografien, där även hans historiska sinne kommer till sin rätt. Den
danskfödde forskaren har även på andra områden ingripit i den geo-

grafiska utvecklingen i Frankrike under århundradets första kvartsekel,

men främst skall han minnas genom sina viktiga bidrag till den meto-

diska fördjupningen av studiet av geografien såsom sammanhängande
enhetsvetenskap

.

De tre forskare, vilkas livsgärning nu blivit skildrad, må här stå

såsom representanterna för geografiens utveckling vid århundradets

början. Det såg ut som skulle denna vetenskap gå en rask utveckling

till mötes: vid sidan av det rent metodiska studiet för fastställande av

dess väsen och innebörd gick ett ivrigt arbete för spridande av geogra-

fiska kunskaper och intresse genom litteratur, tidskrifter och geogra-

fiska sällskap, som småningom kommo till stånd i alla länder, sedan

det första stora allmänna sällskapet grundats i Paris 1821. Men som

vi redan hört, inträffade snart en stagnation och ett återslag: utveck-

lingen hade varit alltför ensidig, materialet av faktiska kunskaper

var för litet, och geografiens uppsving i modern mening daterar sig

först från 1860-talet, efter det att dess hjälpvetenskaper sådana som

geologi, meteorologi och oceanografi nått en kraftig utveckling. I stället

är det nu en annan sida som drager uppmärksamheten till sig: det är

upptäcktsforskningen och framför allt det grundliga studiet av kon-

tinenternas inre, som vid denna tid på allvar tages upp.
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ASIENS UPPTÄCKTSHISTORIA.

Djupt nedlagd i människans inre, en drivfjäder för framåtskridande

och utveckling, ligger en strävan att härska materiellt och andligt

över en allt vidare omgivning. »Gören Eder jorden underdånig» har

stått som ett lösenord, om än ofta missbrukat, för talrika andar bland

dem, som i det stora eller lilla fört mänskligheten framåt. Det är också

denna åstundan som givit anledning därtill, att vi nu i stora drag

rätt väl känna den jord vi bebo. Den närmaste drivkraften må för

dem, vilka såsom pioniärer drogo ut till främmande länder, ha varit

mycket olika: politiska erövringar eller religionens och kulturens ut-

bredning, ekonomiska fördelar eller kunskapers insamlande, för mänsk-

ligheten i stort har dock resultatet blivit ett material, varpå vår

nuvarande geografiska kännedom om jorden är grundad. Vi ha redan

förut haft tillfälle se, vilka olika typer som rymmas bland förgrunds-

männen i arbetet för jordklotets geografiska erövring. Här gäller mindre

den vetenskapliga kombinationsförmågan än den personliga energien

och viljekraften, och här är plats likaväl för Stanley och Peary som för

Nansen, Richthofen och Hedin.

Under arbetets fortgång kommer i alla fall den tid, då kartlägg-

ningen och det detaljerade forskningsarbetet måste börja, och vid

skildringen av jordklotets erövring gå själva upptäcksforskningen

och det vetenskapliga kunskapsinsamlandet oskiljaktigt hand i hand.

Vi ha därför ingen anledning att i de följande kapitlen söka hålla dessa

synpunkter åtskilda; visst är att ännu under det nittonde århundradet

upptäcktsfärderna i alldeles okända områden spelat en stor och viktig

roll i hela den geografiska utvecklingshistorien. Dock må det sägas,

att i Europa problemen redan vid århundradets början lågo så vidt

annorlunda, att vi ej ha anledning dröja vid dess upptäcktshistoria.

Här fanns redan då ingen möjlighet att med ett djärvt språng in i det
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okända för samtiden öppna nya vidder eller aU träffa nya länder och
folk, nya bergskedjor och strömmar. I detalj återstod visserligen mycket
att göra för den rena upptäcktsgeografien, särskilt i vissa avlägsna eller

svårtillgängliga trakter. Så i Sydryssland och framför allt å Balkan-

halvön, där vi först i senaste tid fått en klarare bild av t. ex. bergs-

kedjornas byggnad och samband, så även i vissa delar av Alperna, där

t. ex. Monte Rosas ställning som Europas näst högsta topp först kring

1820 påvisades. Till dessa mindre kända områden hörde även det nord-

liga Skandinavien, där t. ex. Leop. v. Buch under sin resa 1806—08

kunde göra en mängd nya iakttagelser, och där Sveriges högsta fjäll-

toppar först mot slutet av 1800-talet i samband med kartläggnings-

arbetena anträffades; dittills hade man länge låtit det vida lägre Suli-

telma inta denna rangställning. Att det för den geografisk- vetenskap-

liga specialforskningen funnits och ännu här återstår obegränsat stora

arbetsuppgifter behöver däremot ej påpekas; på europeisk botten ha

under 1800-talet problemen om jordskorpans rörelser och bergens och

dalarnas uppkomst, om vattnets och isens formbildande verksamhet

och många andra uppkastats, studerats och diskuterats. Men till dessa

frågor vilja vi först i en senare avdelning återkomma.

Frånse vi alltså Europa, är Asien den världsdel som först möter

oss. Asien är den största bland kontinenterna, själva kärnan bland

jordens landmassor. På dess vida yta träffa vi större motsatser än

i någon annan världsdel, och medan i dess randområden i flera olika

trakter, såvidt vi kunna se oberoende av varandra, kulturer uppstått,

som spridt sig härskande över stora landsträckor, varvid en av dessa

trakter kan sägas varit vaggan också för vår civilisation, höra andra

delar av Asien ännu till de mest okända, som finnas på jorden.

Men i sina allmänna huvuddrag kunde dock en världsdel, vars

jord givit hemvist åt så många kulturfolk, naturligtvis omöjligt anses

okänd i Europa vid århundradets början. Redan .Mexander den stores

tåg till Indien hade skaffat en vidsträckt kännedom om hela Västasien;

medeltidens långfärder av en Marco Polo och andra hade öppnat ut-

sikt över stora delar av Centralasien och Ostasien, och de stora sjö-

färderna till Indien och den stora sydöstliga övärlden hade bidragit

att göra även dessa trakter bekanta i Europa. I Asien äro också in-

hemska källor av den största betydelse, och så gåvo oss t. ex. de samman-

ställningar efter kinesiska kartor, som i mitten av 1700-talet utgåvos

av den franske kartografen d^Anville, en ingalunda föraktlig kännedom

om ofantliga områden, dem ännu ingen vit man skådat. Andra icke

mindre vidsträckta områden voro emellertid alldeles okända, och av

detaljarbete återstod mer än det 19:de århundradet kunde medhinna.

Just Asien var bland främmande världsdelar den, för vilken man först
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uppställde sig problemet att få en allmän geografisk översikt och indel-

ning. Tidigare nöjde man sig med en tredelning, medan först Zeune

omkring 1808 och sedan långt klarare Malte-Brun sökte framlägga en

uppdelning i fem stora huvudområden. Kring en i det stora hela av-

loppslös kärna av kala berg och högslätter med saltsjöar gruppera sig

enligt dessa framställningar fyra stora huvudlandskap, Nordasien

eller Sibirien och Sydasien eller Indien, till hela sin natur varandras

fullständiga motsatser, vidare det växlingsrika Ostasien och slutligen

Västasien, vars starka isolering, nästan halvökaraktär, redan Malte-

Brun framhåller. De tre sistnämnda bland dessa stora världsdelsland-

skap bilda nu eller tidigare säte för var sin urgamla, självständiga och

märkliga stora kulturtyp eller rättare serie av kulturtyper; det nord-

liga stora slättlandsområdet har alltid varit jämförelsevis en ödemark,

ett område som innan det senaste kriget tillhörde Ryssland och bil-

dade jordens största under en spira lydande, sammanhängande rike.

Åt Asiens så att säga teoretiskt-geografiska studium har också

Ritter som vi sett ägnat en stor del av sin verksamhet och även genom
sin klarare förståelse av landformernas betydelse och bergskedjornas

sammanhang och utsträckning kommit ett gott stycke framåt. Även

Humboldt har ju varit verksam på samma område. Grundläggaren av

ett modernare skede för förståelsen av Asiens landskap är Ferdinand von

Richthofen, vars namn vi snart skola möta; det är han som här fört

in det nödvändiga underlaget av geologisk forskning.

Också här vilja vi närmare dröja vid vart och ett särskilt av Asiens

landskapsområden för att i dem knyta bekantskap med några bland

de män, som fört världsdelens forskning framåt.

Främre Asien utgöres av de områden, som ligga Europa närmast,

och även om årtusenden gått fram, sedan världskulturen här hade sin

medelpunkt, så ha dock åter och åter kulturförbindelserna med Europa

i olika former varit starka och livliga. Därför voro här vid århundradets

början ej heller några mycket stora alldeles okända områden för handen,

men för den närmare detaljforskningen återstod ett betydligt arbete

i det sedan korstågens tid nästan bortglömda, senast under det tur-

kiska styret för andra folk starkt avspärrade landet. Naturen själv

med dess höga bergsområden och väldiga öknar har gjort sitt till för

att göra detta område otillgängligt. Bland de män, som i det gångna

århundradet först ledde våra blickar till det turkiska väldet i Mindre

Asien, finna vi kring 1840 den sedermera så berömde generalstabs-

chefen von Moltke, som här verkställde geodetiska och militära under-

sökningar. I senare tid ha forskningsresande varit många. Som den

främste bland dem alla framträder ryssen Tchihatcheff, som i 7 år mellan

1847—58 bereste landet och sedan i Paris utgivit ett arbete, som än i
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dag bildar en av de viktigaste källskrifterna rörande stora landsträckors

natur. För den kartografiska framställningen av dessa områden har

ingen gjort mera än tysken Heinrich Kieperi, som efter 1840 ägnade

nära ett halvt århundrade åt detta verk. På allra sista tiden har lan-

dets öppnande i samband med det under tyskt initiativ bedrivna byg-

gandet av den anatoliska järnvägen, den s. k. Bagdadbanan, raskt

skridit framåt, framför allt genom tyska forskare. Även det jämförelse-

vis tillgängliga Syrien har blivit bekant genom talrika vetenskapliga

detalj forskare.

Fig. 5. Karta över utbredningen av större okända områden i mellersta och södra

Asien år 1900 (enl. H. Singer, Globus).

Vida mindre känt är däremot såväl på grund av sin otillgängliga natur

som befolkningens religiösa fanatism Arabien, vars sydliga öknar

innesluta några av de största vita fläckar, som i denna dag förefinnas

å kontinenternas världskarta. Redan i vår inledning ha vi lärt känna

den färd, som 1761 utsändes till Arabien på danskt initiativ och på

bekostnad av Danmarks konung Fredrik V, med danska, svenska och

tyska vetenskapsmän som deltagare, bland vilka dock blott tysken

Carsten Niebuhr kom levande tillbaka, en färd som i verkligheten blev

den första stora, rent vetenskapliga forskningsexpeditionen till lands.

Men denna och andra efterföljare nådde aldrig långt från kusten. De

första färderna av geografisk betydelse i inlandet utfördes 184'5—48

av den finske professorn August Wallin och 1862—63 av engelsmannen

Palgrave, medan arabernas heliga städer Mekka och Medina redan 1828
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besöktes av J. L. Burckhardt och senare av den från Afrika be-

römde Burton. Andra män ha rest i landet eller samlat upplysningar

därom, men ännu återstår som nämnt mycket här att göra. Mesopo-

tamien har i senare tid varit mycket omtalat i samband med engels-

mannen Willcocks' plan att genom ordnad bevattning här, där nu öken

tränger sig fram, återskapa den fruktbara kornbod, som en gång fun-

nits, en natur så rik, att man hit velat förlägga Edens lustgård. Kau-

kasien bjuder genom sin väl på hela jorden enastående blandning av

folk och språk särskilt för etnologen problem av största intresse, men
även för naturgeografen har utforskningen av dess vilda bergskedja

lämnat stoff till ett stort arbete, som först sedan ryssarna efter år 1859

slutligen erövrat och pacifiserat landet på allvar kunnat upptagas.

Abich och Rådde böra nämnas som de främste representanterna för

dessa forskningar, liksom de båda också arbetat i det närgränsande

Armenien. Och gå vi så till sist till det gamla sagolandet Persien, som

ännu i våra dagar behåller en viss politisk självständighet, ehuru det

länge varit ett tävlingsobjekt mellan England och Ryssland, så ha

särskilt dessa stater hitsänt talrika forskare i förhoppning att därmed

främja sina intressen. Bland ryssarna har Nicolas Khanikoff på 1850-

talet uträttat ett viktigt arbete, medan bland engelsmännen Moles-

worth Sykes på senare tid under ej mindre än 7 expeditioner genomforskat

hela Ostpersien. Ett bidrag till kännedom om de östliga öknarna har

även Sven Hedin lämnat i ett särskilt genom de åtföljande kartorna

betydelsefullt arbete.

Vi ha här nämnt namnen på några av dem, som under det gångna

århundradet främst fört geografien och de med den närmast för-

bundna naturvetenskaperna framåt. Men i detta område är det icke

dessa vetenskaper och icke dessa män, som starkast dragit blickarna

till sig. Det stora världsomfattande intresset, anat redan under kors-

tågen, och klart uttalat t. ex. i planen för Niebuhrs resa, knyter sig

här till utforskningen av områdets kulturminnen, som i vissa hänseenden

äro de viktigaste vår jord äger. Vi behöva endast nämna Palästina,

kristendomens vagga, samt assyriologien och kilskriftsforskningen

ävensom mohammedanismens heliga platser för att förstå, vad det här

gäller. Det fanns en tid, då geografien liksom alla andra vetenskaper

hade till huvuduppgift att tjäna bibelforskningen, men den gången

var Palästina ännu alltför otillgängligt för direkt undersökning. Men
under 19:de århundradet har man på allvar tagit upp problemet att

genom detaljstudier å ort och ställe komma till en klarare uppfattning

av bibelns berättelser. Därvid ha även andra viktiga iakttagelser gjorts.

Den bayerske forskaren Heinrich Schubert, som 1836 från Akabah-viken

framträngde till Döda havet, gjorde här en av de mest uppseendeväckan-

22



ASIENS UPPTÄGKTSHISTORIA.

de upptäckter inom den fysika geografien, då han fann att ytan av den
nyssnämnda saltsjön liksom större delen av Jordandalen ligger djupt,

på det lägsta stället nära 400 m., under havets nivå, och därmed blev

upptäckare av den mest utpräglade s. k. depression, som jorden äger.

Det var för övrigt alldeles vid sanuna tid, som ryska forskare visade,

att även Kaspiska havets yta ligger något lägre än IMedelhavet.

Den egentliga Palästinaforskningen med bibliska utgångspunkter
kan sägas ha tagit sin början år 1838 n\ed den amerikanske prästmannen
Edward Robinsons arbeten, och den har sedermera med iver fullföljts

intill våra dagar, då ej mindre än 3 särskilda forskningsinstitut, ett

engelskt, ett tyskt och ett ryskt, ha dessa undersökningar om hand.

Att nämna några namn bland mängden av forskare är nästan ogörligt.

Här i de skandinaviska länderna torde Gustaf Dalman vara bland de

mest kända, men förståelsen av bibelns topografi har genom dessa

forskningar tagit ett jättesteg framåt.

I Persien och angränsande områden, det gamla Babylonien och

Assyrien, har forskningen framför allt ägnats de gamla ruinstäderna,

som erinra om en av jordens tidigaste kulturer. Ett stort steg för för-

ståelsen av denna, och därtill ett av de märkligaste bevis på människo-

andens förmåga att övervinna hinder, blev taget när det lyckades först

i ett enstaka fall tysken Grotefend och sedan på 1830-talet flera for-

skare, bland vilka här är att nämna norrmannen Kristian Lassen,

att tolka dess märkliga inskrifter, den s. k. kilskriften. För övrigt

har genom arkeologiska utgrävningar överallt i Främre Asien ett

material av oerhörd betydelse för mänsklighetens utvecklingshistoria

blivit insamlat.

I Främre Indien hade engelsmännen redan vid århundradets bör-

,

jan befästat sitt välde, som steg för steg blev vidgat under fälttågen mot
de inhemska furstarna, och efter det stora upproret 1857 kom hela

landet under engelska regeringens direkta styrelse. Även i Indien

tilldrager sig det stora folkproblemet i främsta rummet vår uppmärk-

samhet, och när man kring århundradeskiftet började studera brami-

nernas språk, fördes man snart till en upptäckt, som skulle bli revolu-

tionerande för den moderna filologien och bilda grundvalen för hela

den vetenskapsgren, som nu kallas den jämförande indoeuröpeiska

språkforskningen. Man fann nämligen i sanskrit, det språk där dessa

urkunder äro upptecknade, den äldsta ännu bevarade länken i den kedja,

dit även vårt eget språk hör. Ungefär vid samma tid lades grunden till

det moderna indiska kartläggningsarbete, som gjort hela detta stora

område till ett av de tidigast och noggrannast kartlagda utanför

Europa. Främst bland dem som förde detta arbete framåt till dess

första avslutning står den 1866 avlidne Sir George Everest, vars namn
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blivit familjärt över alla jordens länder genom sin anknytning till den

på 1850-talet upptäckta Himalayatoppen Mount Everest, tidigare kallad

Gaurisankar, med sina 8840 meter så vidt vi veta jordens högsta spets.

Ett storartat detaljforskningsarbete har också utförts av Indiens geo-

logiska undersökning under ledning av män sådana som Goodwin-

Austen och Blanford. Särskilt Himalayaforskningen har vållat stora

svårigheter, och här ha alltjämt ett antal småstater, sådan som Nepal

Fig. 6. Kubi-gangrifjället i Himalaya, där Bramaputra har sin källa

(efter Sven Hedin: Öontliern Tibet).

och Butan, kunnat bjuda erövringen motstånd, så att deras områden

ännu till en del äro okända.

Betydligt senare blev kännedom vunnen om den bortre indiska

halvön, som ännu i flera trakter, t. ex. i det inre av Malakka och främst

i gränsområden mot Kina, bjuder på olösta problem. Sedan engels-

männen börjat sin erövring av Birma, kunde Crawfurd åren 1826—37

studera detta land liksom delar av Siam. Den förste som övertvärade

halvön var Ad. Bastian åren 1861—63. I nära anslutning till detta

område breder sig den väldiga arkipelag, som bildar bryggan mellan

Asien och Australien. Här ha särskilt holländarna uträttat ett stort

geografiskt arbete, och främst bland dem den för övrigt tyskfödde
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läkaren F. W. Junghuhn, utforskaren av Java och dess mäktiga vuJ-

kaner, dess rika tropiska natur och dess intressanta kulturminnesniärken.

Bland nyare detaljforskare bör också Verbeek nämnas. Även Bornco,

som ännu är i hög grad okänt och otillgängligt, har huvudsakligen

utforskats av holländarna, varjämte nyligen norrmannen Lumholtz där

gjort en resultatrik färd. För övrigt knyter sig i arkipelagen det främ-

sta intresset till den zoologisk-botaniska utforskningen av ett bland jor-

dens märkligaste övergångsområden. Den berömde engelske biologen

A. R. Wallace har gjort sig känd genom sitt fastställande av gränslin-

jen mellan asiatisk och australisk natur, som han förlade till det smala

sundet mellan öarna Bali och Lombok. En särdeles märkvärdig djur-

värld äger ön Celebes, bekant framför allt genom de schweiziska brö-

derna Sarasins långvariga resor. Det är till denna ö man i dessa dagar

velat förlägga en stor skandinavisk forskningsstation. För övrigt ha

som bekant såväl Siam som ögruppen i vår tid utgjort forskningsfält

för flera särskilt danska vetenskapsmän.

Komma vi så till Ostasiens gamla märkliga kulturriken. Japan och

Kina. Japan har under senare årtionden blivit helt öppnat för den

moderna kulturen, varvid dess natur blivit studerad av flera, kanske

företrädesvis tyska vetenskapsmän. Främst bland dessa, ej endast

med hänsyn till tiden, står F. von Siebold, som redan 1823 kunde som
läkare slå sig ned i Japan. I nyare tid ha japanerna själva tagit

upp ett forskningsarbete på fullt vetenskaplig grundval, och särskilt

förståelsen av jordskalvens och vulkanernas natur har genom deras

studier gjort stora framsteg. Däremot befinner sig det väldiga kine-

siska riket ännu i ett halvt sovande tillstånd. Deras lärde ha visser-

ligen bidragit till landets beskrivning, men några arbeten av större

vikt för den nyare geografien ha de dock icke frambragt. De första

européer, som efter århundradelång isolering kunde bringa oss upp-

lysningar om det inre Ostasien, voro missionärer, tidigast bland dessa

1844—46 Huc och Gabet, som även besökt och skildrat Tibet, medan

senare fransmannen David gjort sitt namn berömt. På senare tid ha

talrika européer vistats i Kina och rest i dess olika provinser. Högt över

de andra står i geografisk betydelse Ferdinand von Richthofen, som, själv

en av banerförarna för den vetenskapliga geografien i vårt århundrade,

vistades här åren 1868—72 och om Kina utgivit ett arbete, som ej

blott är av största vikt i teoretiskt hänseende, utan ock för stora

områden ännu bildar utgångspunkten för vår kännedom om landets

natur (porträtt i 10:e kap.). Genom honom ha vi fått en grundval för

förståelsen av Ostasiens bergsystem med deras märkliga typ, där de

liksom störta in mot oceanen, och han har bl. a. givit oss goda de-

taljer om Kinas ofantliga kolfält. Sina mest uppseendeväckande re-
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sultat vann han vid studiet av de avlagringar, som till betydande

mäktighet täcka Kinas nordvästprovinser, en fin gul lera genomdragen

av klyftor med lodräta väggar; en jordart, där befolkningen ofta grävt

in sina primitiva bostäder. Richthofen har visat, att dessa lager utgöras

av s. k. löss, som i form av fint stoft avlagrats av vinden, och han har

härigenom lämnat ett viktigt bidrag till förståelsen av jordgrundens

utveckling i stora trakter just bland dem, som f. n. bilda jordens korn-

bodar.^ Sedan dess ha många andra expeditioner och enskilda forskare

arbetat i Kina: vi nämna ungrarna Széchényi och Loczy 1877 och Chol-

noky 1896, engelsmannen Baker och fransmannen Bonin i Sydkina.

På senaste tid har den svenske forskaren J. G. Andersson som ledare

för en geologisk undersökning under kinesisk medverkan tagit ett stort

initiativ för Kinas utforskning. Men ännu hör Kina både kartografiskt,

naturvetenskapligt och statistiskt till de mest okända bland jordens

större stater.

Den nordliga delen av Asien utgöres av ett vidsträckt skogs-

bälte, som mot norr övergår i en öde polartundra. Själva kustlinjens

förlopp har här i viktiga punkter blivit beriktigad genom A. E. Norden-

skiölds och Nansens expeditioner. Bland de tidigaste forskningsre-

sandena under vårt århundrade var tysken Ad. Erman, som åren 1828

—

29 färdades genom hela Sibirien från Ural till Kamtschatka och över-

allt vann viktiga resultat. I övrigt ha däremot de ryska forskarna själva

främst varit verksamma för studiet av sitt väldiga rike, och redan på
slutet av 1700-talet gjordes här en del utmärkta undersökningar.

Från vårt århundrade må främst nämnas A. von Middendorff, som
åtföljd av den danske forstmiannen Brandt åren 1843—44 besökte

särskilt de nordligaste tundraområdena med deras då nästan okända

naturtyp, och som bl. a. är bekant genom sina undersökningar av den

till flere hundra meters djup ständigt frusna jorden. Intressanta geo-

logiska arbeten ha utförts på många håll inom området, och de vackra

undersökningarna över landskapsformernas uppkomst i det av väldiga

förkastningar genomskurna området kring jordens djupaste sjö, Bai-

kalsjön, som själv bildar bottnen av en sådan insjunken hålighet, ha

även varit av stor teoretisk betydelse. Rörande Nordasiens folk-

stammar har finnen Alexander Castrén genom sin åttaåriga forsknings-

verksamhet på 1840-talet lämnat ett banbrytande arbete, varvid

dessa språk och dialekter för studiet" av de finsk-ugriska språken i

viss mån spelat en liknande roll, som sanskrit och de iranska språken

gjort för den indoeuropeiska språkforskningen. I sydväst sträcker

sig ryska Asien över de turkmeniska stepperna, vars oaser nu blivit

^ En avbildning av ett kinesiskt lösslandskap återges på fig. 50 i ett senare
kapitel.
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besökta av manoa forskare, iiicii som ända till 18()()-talcL pa ^ruiid av
don mohammedanska befolknini^ens fanatism varit ett ytterst otill-

gängligt land, där den nngerske lingvisten Vambénjs resa 18()2 på sin

tid väckte berättigat uppseende. Föga känd iir diireniol iin i dag den

stora östliga vulkanhalvön Kamtschatka.

Härmed närma vi oss de trakter i hjärtat av Asien, vilkas utforsk-

ning på senare tid krävt det största arbetet. Alldeles okänd var ej

heller denna trakt, ty man kunde också här bygga på den erfarenhet

kineserna samlat, och vi ha redan nänmt d'Anvilles efter dessa källor

tecknade, för sin tid förvånansvärt goda karta över Central- och Ost-

asien. Men någon närmare föreställning om dessa regioner hade man
knappast: så förlade man gärna i slutet av 1700-talet hit ett sagoland,

Fig. 7. Panorama av Lhassa med Dalai Lamas palats (enl. Vounghusband i

Geogr. Journal 190.')).

där kulturens vagga en gång skulle stått, ehuru dess folk nu sjunkit ned

till primitiv ståndpunkt. Verkligheten har ej motsvarat dessa drömmar,

ehuru det är märkliga upptäckter nog man här har gjort. Här i hjärtat

av den största bland kontinenterna reser sig landet till jordens största

ansvällning, ett mäktigt platåland, vars yta över en sträcka dubbelt

större än Skandinavien i regel ligger högre än Alpernas spetsar, medan

den krönes och genomdrages av bergskedjor, vilkas toppar äro de utan

jämförelse högsta på jorden. Klimatet är rått och kallt och nere i

sänkorna torrt och ökenartat: intet under att i detta land ej finnas

karavanvägar, och att det i det längsta förblev okänt. Bland dem

som i seklets tidigare del, år 1827, besökte ett hörn av Centralasien,

ha vi redan mött Alexander v. Humboldt, som trängde fram till Altai,

och vars forskningssnille förlänar hans resa större betydelse, än den

som betingats av de nya upptäckter han kan ha gjort. Altaibergen,

Obs och Irtyschs ursprung, utforskades senare av ryssen Fedtschenko.

Längre i söder ligger Alatau och söder därom den mäktiga bergskedjan
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Tian-Schan, en av Asiens högsta. Här färdades från 1857 en av Ryss-
lands allra främste forskare Peter von Ssemenow, som sedan fick heders-

namnet Tianschanski; från hans resor erinra vi oss särskilt upptäckten
av den stora sjön Issykkul. Från Tian-Schan kommer man utan större

övergång till Pamirs väldiga bergsknut, där jordens högsta kedjor
mötas. Förutom talrika ryssar har Sven Hedin rest här, och från 1890-

talet har man en intressant beskrivning av landet och dess folk av den
danske Asieforskaren Ole Olufsen, som 1896—99 ledde två expeditioner
i dessa bergstrakter. De brittiska undersökningar, som från Indien ledde

till den vetenskapliga upp-

täckten av jordens högsta

bergskedja, ha redan blivit

omnämnda.
Dessa nu nämnda kedjor

beteckna dock endast kant-

bergen till det centralterrito-

rium, som är ännu mera otill-

gängligt och ännu mera okänt.

Den västra delen av detta är

oftast besökt. Här ligger på
nordsidan av Indus' huvudarm
Karakorums bergskedja, till

passhöjd och i allmänt genom-

snitt den högsta på jorden,

ehuru dess spetsar troligen äro

obetydligt lägre än Himalayas.

Den, liksom den något öst-

ligare Kwen-lunkedjan blev

först närmare bekant i Europa

på 1850-talet genom bröderna

von Schlagintweits berömda
resa. Längre i öster ligger Tibets väldiga, av bergskedjor genom-
dragna högslätt, som mot norr brant och oförmedlat sänker sig till

landskapet Ostturkestan m.ed den fruktade Takla Makanöknen. Bland
resande, som färdats i dessa trakter, är det tre, som i betydelse vida
höja sig över de andra, och som framför allt bidragit till att Central-
asien i denna stund ej längre kan kallas ett okänt land. Den förste

bland dessa var den ryske generalstabsofficeren Nicolaj Przjevalskij,
som 31 år gammal började sin första forskningsfärd 1870 och sedan
med korta avbrott forsatte dem under 18 år. Det var framför allt

östra, särskilt nordöstra Tibet, som bildade hans forskningsfält.
Här står han som upptäckaren av det stora berglandsområde med

Fig. 8. Nicolaj Przjevalskij

(1839—1888).
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kedjonia Altyn Tagh och Nanschan, som bilda Kwcii-luns östra för-

greningar, och lian är även den förste som framträngt till Iloanghos

källor. Han har ock gjort flera färder genom Takla Makan, bland

annat utför Tarimfloden fram till den märkvär^ iga stäi)psjön Lop-

Nor, som mgen då hade sett sedan Marco Polos dagar. Däremot
lyckades det honom på grund av

befolknmgens motstånd och fana-

tism icke att nå fram till den ti-

betanska präststaden Lliassa, men
i historien står han dock som

Osttibets verklige upptäckare.

När Przjevalskij år 1888 slu-

tade sitt verksamma liv i den vid

foten av Tian-Schan belägna lilla

staden Karakol, som nu bär hans

namn, stod redan den man färdig,

som skulle taga upp hans verk.

Sven Hedin är född 1865 och

gjorde sina första lärospån i Per-

sien och Transkaukasien. Sina

forskningar i Centralasien, som
givit honom hans vetenskapliga

berömmelse, började han 1893,

och har fullföljt dem på tre stora

resor 1893—97, 1899—1902 och

1905—08. Hans första resa be-

rörde Pamir och gick sedan ned

i den djupt mellan väldiga bergs-

kedjor nedsänkta Takla Makan-

öknen, där han vid ett tillfälle

förlorade hela sin karavan och

själv var döden nära av brist på

vatten. Hemfärden gick österut

genom Kina, över Osttibets hög-

platåer och bergsystem. Under

den andra resan fortsatte han ar-

betena i Takla Makan, kartlade

ökenfloden Tarim och löste definitivt problemet om den märkliga Lop-

Norsjöns vandringar. Här fann han också i den nuvarande öknen ruiner-

na av forntida kinesiska städer med minnesmärken av en intressant kul-

tur. Slutet av resan ägnades åter Osttibets bergsområden, genom vilka

han under en äventyrlig, med yttersta energi genomförd marsch nådde

Fig. 9. Sven Hedin (f. 1865)

i tibetansk dräkt.
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fram till ett avstånd av endast 200 km. från det efterlängtade Lhassa.

Men där fann han vägen stängd genom tibetanernas fientliga vaksam-

het, och han måste vända sig mot väster mot det indiska Kashmir,

därifrån han över Karakorum återvände till Sverige. När han 1905

begav sig ut på sin tredje resa, hade däremot Lhassaproblemet blivit

löst av Younghusband, som 1904 intågade i staden i spetsen för

en brittisk armé (fig. 7). Som sitt mål ställde han denna gång ut-

forskningen av Sydtibet, och härutinnan blev framgången fullständig.

Fig. 10. Ruiner av buddhisttempel i ökensanden vid Turfan (enl. Aurel Stein

i Geogr. Journal 1916).

Han lyckades utreda problemen om Indus, Sutlejs och Bramaputras

källor och konstaterade norr om den sistnämnda flodens dal en

bergskedja av gigantiska dimensioner, åt vilken han gav namnet

Transhimalaya, och som han utforskade i hela dess utsträckning.

Hedin intar bland samtida forskningsresande en enastående ställ-

ning ej blott genom den energi, varmed han fullföljt sina arbeten i ett

av jordens otillgängligaste och minst kända områden, utan ock genom
sin stora arbetsförmåga både som iakttagare och karttecknare, och

hans skildringar av denna nyss obekanta natur äga en detaljrikedom,

som knappast någonstädes överträffats av en enda mans verksamhet.
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Hans senaste skrifter bilda en värdefull översikt (iver hela det inre

Asiens allmänna geografi och upptäcktshistoria.

Vi ha nämnt de redan av Hedin anträffade minnena efter i sanden

begravda ökenstäder. Numera vet man, att dessa äro ganska talrika,

och de ha på senare år varit föremål för grundlig utforskning. Främst
bland dessa ökenforskare står en man, som här vunnit lysande resultat,

ehuru han visserligen delar äran med från andra håll, från Tyskland,

Frankrike och Japan, utrustade expeditioner, nämligen den i Indiens

tjänst anställde, i Ungern födde Aurel Siein. Under tre stora resor,

den sista slutad år 1916, har han genomforskat Takla Makan jämte

angränsande delar av Afganistan och Gobiöknen, inberäknat den märk-
liga oasen Turfan, där midt bland Tian-Schans högfjäll, i hjärtat av

Asien ett litet begränsat dalparti sänker sig till en nivå 130 m. under

havsytan. Här längs de gamla handelsvägarna mellan östern och västern

träffar man i sanden särskilt talrika rester efter städer och boplatser,

vilkas historia omfattar en tid av omkring ett årtusende efter Kristi

födelse, och där man vid grävning finner delvis utomordentligt väl

bevarade minnen av en högst intressant kultur. Så träffar man ej

sällan hela bibliotek å trätavlor, som bland annat gett oss material

för kännedomen om helt nya språk, delvis ålderdomliga typer av

den indoeuropeiska stammen.

Steins expeditioner ha samtliga varit förenade med viktiga kart-

läggningsarbeten och geografiska forskningar, och så kunna även dessa

regioner nu anses tämligen väl bekanta. Bland åtskilliga andra be-

tydande forskarenamn från senare tider må här endast nämnas ryssen

Kozloff, som från 1899 under fem expeditioner dels utforskat Altai

och Gobiöknen, dels stora föga kända områden kring övre Hoangho.

Att likväl väldiga områden i Central- och Ostasien mellan de kända

resevägarna ännu få anses okända kan varje karta visa, och särskilt

överloppet till de stora floderna i Bortre Indien behöver ännu utforskas.

Mycket stora områden mellan de större floderna i Sibirien ha aldrig

befarits av någon vit, eller ha i alla fall aldrig beskrivits. Världsdelens

största alldeles okända område återfinna vi emellertid för närvarande

i de sydarabiska öknarna, där dock både klimatet och de infödda be-

reda ytterligt stora svårigheter för en grundlig utforskning.
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AFRIKAS UTFORSKNING.

Det var förvisso ett väldigt geografiskt arbetsfält det nittonde

århundradet övertagit av sin föregångare. Frånsett polarregionerna

var visserligen kustlinjernas förlopp i allmänhet någorlunda bekant,

men i kontinenternas inre funnos ännu på flera ställen sammanhän-

gande områden, stora som halva Europa eller mera, dem ingen vit av

egen åsyn kunnat beskriva. Detta var ju heller icke så underligt:

svårigheten att företaga långfärder bland fientliga stammar långt

från den utgångslinje havskusten bildar var den gången mycket be-

tydande, utsikten att komma levande hem från de tidigare forsknings-

färderna t. ex. i Afrika var icke stor, och resorna i inlandet gåvo

ej heller de praktiska fördelar i handelshänseende, som stodo a.tt

vinna, när man med ett fartyg nådde en obesökt kust. Försöker

man lägga in på en karta dessa vid 1800-talets början obesökta

länder, skulle man tro att blott en ringa del av jorden var känd,

men fullt så illa förhöll det sig icke. Särskilt i Asien med dess

många kultur- och halvkulturfolk kunde man om stora områden

erhålla ganska tillförlitliga upplysningar genom de infödda, och

så voro för att nämna ett exempel de kinesiska kartorna över Cen-

tralasien tillräckligt goda för att göra det ytterst osannolikt, att

några stora alldeles oväntade upptäckter där kunde göras. Vid andra

tillfällen gällde det vidsträckta slätter eller öknar, som över miljoner

kv. kilometer behålla sin karaktär, och där därför också intresset för

den grundläggande upptäcktsforskningen ej var alltför stort. I Ame-
rika voro de stora floderna tidigt kända, och man kunde då oftast

också draga vissa slutsatser rörande landet i övrigt.

Ett landområde, men blott ett enda, återstod dock ännu, där de geo-

grafiska huvuddragen över en yta större än Europa vid århundradets
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början måste anses okända. Vida mindre än^dc andra stora konti-

nenterna var nämligen Afrika bekant. Orsakerna härtill voro flera,

främst kanske flodernas ogynnsamma lopp, i det dessa nästan över-

allt i närheten av kusterna bilda forsar och vattenfall, som hindra

deras användande för långfärder till inlandet, i stora delar av Afrika

träffar man ej heller några kulturfolk, vilkas berättelser kunna ge

ens den ytligaste föreställning om huru landet ser ut. Därtill kommer,
att de stora öknarna i norr avstänga all förbindelse från den kust-

remsa, som för européerna var ojämförligt mest tillgänglig. Visser-

ligen hade araberna, som sedan medeltiden behärskade dessa trakter,

just här insamlat ett icke litet geografiskt kunskapsmaterial, men
detta var dock alltför vagt och svårtolkat för att därpå bygga en verk-

lig kännedom om landet. Nu efteråt må det vara av stort intresse

att konstatera, huru riktiga många av deras uppgifter äro, men på
förhand vågade man dock sällan lita på dessa, och där man det gjort

har forskningen lika ofta letts på villovägar. Från samma källor kän-

de man också ett antal namn på orter i Nordafrika, men deras närmare

läge på kartan var ganska ovisst. Därutöver var dåtidens karta ytter-

ligare fylld med ett antal floder och bergskedjor, vilkas läge stundom

rätt bra överensstämmer med verkligheten, men oftare är denna täm-

ligen olik. För Afrikas karta var ju 1700-talet den tid, om vilken

Swift satiriskt skriver:

»Geographers, in Afric maps,

With savage pictures fill their gaps,

And över inhabitable downs

Place elephants, for want of towns.

Den 9:de juni 1788 bildar en betydelsefull dag i Afrikas upptäcks-

historia, vars nyare skede med den räknar sin begynnelse. Då grun-

dades nämligen i London »African Association», sällskapet för utforsk-

ningen av Afrikas inland, det första stora geografiska sällskapet,

visserligen med en annan läggning än de nutida, men med en bestämd

koncentrerad uppgift, till vars lösning det på ett lysande sätt bidragit

under de 43 år det existerade, innan det uppgick i Londons geogra-

fiska sällskap, Royal Geographical Society. Bakom syftet om världs-

delens utforskande låg nog det brittiska intresset att här finna nya

kolonisationsområden, kanske en ersättning för det väldiga område,

som ett par år tidigare gått förlorat i Versaillesfreden.

Det är några stora huvuddrag av detta forskningsarbete vi här

vilja söka följa. Enklare än någon annan världsdel kan Afrika just från

upptäcktshistorisk synpunkt efter sina flodområden indelas i ett an-

tal provinser. Niger, Nil och Kongo, dessa 3 jättefloder behärska till-

33

3

—

200848. Nordenskjöld, Den geografiska forskningen under 19:e årh.



AFRIKAS UTFORSKNING.

1750-1815.
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Fig. 11. Afrikas utforskning omkring år 1815 (enligt H. Kiepert i Zeitschr. d. Ges. f.

Erdkunde, Berlin 1873). Områden, som endast ryktesvis voro kända, äro tecknade

gråa; de inlagda resorna i det inre av Sydafrika måste anses osäkra.

sammans en areal nästan lika stor som Europa, medan gent emot dem

Zambesis område något träder tillbaka. Till Nigerproblemet ansluter

sig historiskt i viss mån Nordafrika med Sahara och Västsudan, medan

Zambesi bildar utgångspunkten för talrika färder i det tropiska Syd-

afrika.

Först i tiden framträdde i Europa Nigerproblemet och frågan om
Nordafrikas geografi. Vad man kände om Afrika år 1788 var förutom

själva kustremsan, som i det nuvarande Kaplandet var något bredare

än eljest, samt de nedre Nilländerna knappast mer än ett kustområde

vid Benguela, ett litet område i Abessinien samt ett annat mellan flo-

derna Senegal och Gambia. (Jämför kartan fig. 11). Från England tog
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Fig. 12. Afrikanska forskningsresor 1830—50, jämte tidigare kända områden (samma
källa och beteckningssätt som iig. 11).

man nu upp ett systematiskt forskningsarbete, varvid man strax med
riktig blick satte övertvärandet av större områden som sitt mål. PYån

första början koncentrerades alla ansträngningar främst mot en enda

lockande medelpunkt. Genom arabiska berättelser ända sedan Leo

Africanus' dagar hade ryktet spridt sig om den märkliga handelsmetro-

polen Timbuktu i hjärtat av Västsudan, där det sades att karavanerna

möttes från alla riktningar, och som prisades för sina stora rikedomar,

sina praktbyggnader och sitt vimlande folkliv av, som det antogs,

minst ett par hundra tusen invånare. Man visste också att nära förbi

denna stad rann en stor flod Koara, som man gärna identifierade med

en annan flod, vilken plägade intecknas å äldre kartor under namnet
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Niger, ett i dessa trakter vanligt namn, som helt enkelt betyder »flo-

den». Men vart denna flod tog vägen och varifrån den kom, det visste

ingen. Några trodde att den rann mot väster och bildade över-

loppet till Senegal, men lika möjligt var också att den flöt mot öster, där

den antingen kunde förena sig med Nilen eller, som det av andra an-

togs, förlorade sig i sanden, möjligen i samband med ett annat av dessa

åt^r och åter i dunkla berättelser uppdykande naturobjekt, den stora

steppsjön Wangara eller Tsad. Andra åter tänkte sig ett lopp mot
söder, där man möjligen kunde förmoda en mynning vid Benin i någon

av Calebarfloderna. Detta var, som vi nu veta, den riktiga lösningen,

ehuru den gången en av de minst omfattade, varemot flera tänkte

sig, att den böjde av ännu längre mot söder och där bildade över-

loppet till den väldiga flod, vars mynning länge varit känd under

namnet Zaire, nutidens Kongo.

Timbuktu och Niger blevo nu de stora mål, som upptäcktsforsk-

ningen under ledning av Afrikanska sällskapet satte för sig. Men vilka

oerhörda offer ha icke dessa första resor kostat! Den skotske läkaren

Mungo Park lyckades genom en djärv, vida omtalad framstöt redan

1795—97 från Gambia nå fram till övre Niger och visa att den

rann mot öster. År 1805 begav han sig ut på en ny resa, och nya

meddelanden om viktiga upptäckter hemsändes från vägen, sedan

han nått den stora floden och i båt drev ned för denna. Men plötsligt

upphörde dessa fullständigt, och först långt senare har man fått veta,

att han efter ha passerat Timbuktu drunknat under en strid med de

infödda. Ett motsvarande öde drabbade också t3^sken Hornemann,

som 1799—1800 försökte att norrifrån genom öknen nå Timbuktu.

Till en början hade han storartad framgång, sannolikt har han lyckats

passera hela ökenbältet, men så försvann också han, mördad i öknen.

Att här ens uppräkna de expeditioner, som fullständigt misslyckades

därigenom att deras europeiska ledare antingen dödades av de infödda

eller omkommo av feber och umbäranden, kan ej komma i fråga. Vad
hjälpte det t. ex. att den engelske officeren Laing år 1826 verkligen

nådde det sagoberömda Timbuktu, när han ett par dagar senare mör-

dades och hans anteckningar aldrig nådde Europa.

Men nu började man också närma sig det stora målet. Jämte engels-

männen hade också fransmännen ivrigt upptagit detta forsknings-

arbete, och den förste som i Europa av egen erfarenhet kunde berätta

om Timbuktu var René Caillié, som förklädd till egyptier år 1827 före-

tog en av de resultatrikaste och på samma gång äventyrligaste bland

Afrikafärderna, en expedition som också snart efter hemkomsten
kostade honom livet på grund av sjukdom, som han ådragit sig. Han
lyckades nämligen från Sierra Leone i söder genomtvära hela Väst-
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afrika fram till Tanger och vistades bl. annal ett i)ar veckor i rinil)iikUi,

ehuru han där hela tiden nicåste hålla sig gömd och därför ej kunde
lämna Ucågra utförliga beskrivningar. Den slutliga lösningen av Niger-
problemet knyter sig framför allt till namnen Clappcrton och Länder.
Den förre lyckades 1822—21 från Tripolis övertvära öknen och blev
upptäckare av Tsadsjön, liksom han är en av de första som skildrat de
märkliga västsudanska sultanrikena med deras halvt arabiska, halvt
negerkultur. En ny resa från söder 1825 blev också till en början
resultatrik, men slutade med hans död. Hans verk fortsattes emeller-

Fig. 13. Timbuktu (enl. Bartb, Ee^se in isordalrika).

tid av hans tjänare och reskamrat Länder, som 1830 i båt befor

Nigerns nederlopp till dess mynning och bland annat upptäckte dess

stora biflod Benué.

De stora huvudlinjerna i Västafrikas geografi hade sålunda genom

ett tredjedels århundrades forskningsarbete blivit avslöjade, men i

detaljerna var man icke långt kommen. Året 1830, då Nigerproblemet

löstes, är på annat sätt ett märkesår i Afrikaforskningen: Algiers er-

övring genom fransmännen bildar utgångspunkten för ett storartat

arbete, som politiskt ledt till uppbyggandet av ett bland jordens stör-

sta kolonialvälden, och i vetenskapligt hänseende givit den fasta ut-

gångspunkten för den moderna ökenforskningen och för kännedomen

över huvud om en av vårt klots största landskapstyper, det bälte av

öknar och torra områden med nomadkultur, som .skjuter sig in mellan
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tropikernas urskogar och våra tempererade länder. I öster, väster och

söder trängde fransmännen allt vidare framåt, och deras arbeten åter-

uppväckte särskilt i England intresset för den under ett par årtionden

i det stora hela vilande Afrikaforskningen. År 1850 drog den engel-

ske journalisten Richardson ut på en stor undersökningsexpedition

med Tripolis och Fezzan som utgångspunkt. Bland hans följesla-

gare befann sig en ung tysk språkforskare Heinrich Barth, född

i Hamburg 1821. Expeditionen började framgångsrikt, och till

dess första resultat hörde upp-

täckten av den intressanta

bergoasen Air i hjärtat av

Saharaöknen. Men kort där-

efter avled expeditionsledaren

och följande år hans andra

följeslagare, så att Barth en-

sam fick upptaga det stora

arbetet. Detta sitt värv har

han fyllt på ett lysande sätt,

som ställer hans namn vid sidan

av icke endast hans eget år-

hundrades främste forsknings-

resande. Mest bekant har nog

expeditionen blivit genom hans

mera än halvårslånga vistelse

i Timbuktu, som efter hans

skildring dock ingalunda mot-

svarar de legendomstrålade

förväntningar, man tidigare

gjort sig. Han uppskattade

dess invånarantal endast till

Fig. 14. Heinrich Barth.

(1821—65).

12—15 000 människor, vilket antal dock vid de stora karavanernas

ankomst i hög grad ökades. Men han har uträttat mera än så: utforsk-

ningen av Tsadsjön och av Nigerloppet mellan Sokoto och Timbuktu

samt av det tredje av de s. k. Haussarikena, Adamua, kring övre

Benué jämte andra delar av Västsudan, samt en rikedom av detalj-

iakttagelser från de centralsudanska sultanaten Bornu och Bagirmi

ge, jämte det stora material av upplysningar han insamlat åt hans

femåriga expedition, en varaktig betydelse. Han återkom till Tysk-

land 1855, blev senare professor i Berlin, men dog vid unga år redan

1865. Hans landsman Yogel, som 1854 anslutit sig till honom, sökte

fortsätta arbetet i det om möjligt änna mindre kända Ostsudan, men
blev redan 1856 mördad på anstiftan av sultanen av Wadai.
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Ett nytt skede var öppnat för Västafrikas utforskning, nun l)laiHl

männen från denna tid är det blott några få, som här kunna nämnas.

Vad som ej lyckats Barth och Vogel, genomfördes åren 1869—74 av

deras landsman Gustav Naclitigal, som utgående från Fezzan över

Bornu och Kuka för första gången nådde de östra sultanaten Wadai
och Dar Fur och därifrån lyckades komma fram till Nilen. Benueområdet
utforskades först av Gerhard Rohlfs och sedan av Flegel. Under tiden

trängde fransmännen från norr och väster allt längre fram genom
öknen. Rik på vetenskapliga resultat var Duveyriers resa i det algierska

Sahara åren 1859—64. Oftast gällde det i dessa trakter militäriska

expeditioner, och en politisk världshändelse bildade major Marchands

marsch genom Sudan till Fashoda vid Nilen år 1898, där han mötte

en engelsk styrka, som under hot av krig tvang fransmännen att av-

stå från vad de vunnit. Fyra år tidigare hade dessa emellertid besatt

Timbuktu, och därmed var kupolen rest på den stolta byggnad, som
det Västafrikanska kolonialväldet i denna stund bildar.

Härmed gå vi över till den andra av de stora Afrikafrågorna,

Nilproblemet och det centrala Ostafrikas utforskning. Här i hjärtat av

Afrika tecknade gamla kartor ett väldigt bergsystem, Månbergen,

och de arabiska geograferna talade om stora sötvattensj öar, på vilkas

tillvaro dock blott ett fåtal trodde. På Egypten hade världens blickar

åter riktats genom Napoleons fälttåg, och även vetenskapen hade

av detta skördat en ofantlig vinst, men Nilen, den sagoberömda,

vars vatten befruktat och möjliggjort en av jordens älsta kulturer,

var till sitt ursprung vid århundradets början ännu okänd. Ett

gynnsamt tillfälle till forskningen i de egyptiska öknarna erbjöd

sig under khediven Mohamed Alis kulturvänliga regering. Härav

begagnade sig fransmannen Cailliaud för under åren 1815—22 fort-

satta forskningar i den Libyska öknen och dess oaser, och han blev

den förste europé, som allt sedan forntidens dagar nådde den

plats, där Nilens två huvudarmar, den vita och den blå floden, förena

sitt vatten. Genom honom ha vi ock fått veta, att den förra, väst-

ligare och minst kända grenen bildar Nilens huvudarm. En annan

märklig färd i samma trakter, Nubien och det dittills okända Kordofan,

företogs 1823 av Räppel.

Efter längre perioder av stillastående följde nya forskningsfärder,

och Ostsudan blev småningom politiskt införlivat med Egypten. Bland

dem, som på 1870-talet arbetade med geografiska forskningar i dessa

områden, må nämnas Rohlfs och Schweinfurt, båda som vi sett bekanta

genom arbeten i andra delar av Afrika. Visserligen led den under

lyckliga förhållanden påbörjade koloniseringen av det övre Nillandet

ett betydande bakslag genom det bekanta mahdiupproret på 1880-
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talet, en tilldragelse som även, som vi senare skola se, starkt skulle

påverka den geografiska forskningen.

Redan på 1840-talet gjorde flera forskare energiska försök att

längs Hvita Nilen nå fram till dess källor, men ehuru man nådde ända

till ungefär 5 n. br. och sålunda passerade det bälte, där Månbergen

och flodens ursprung förmodades vara belägna, kröntes dock dessa

försök ej med någon avgörande framgång. I detta virrvarr av stora

floder var det omöjligt att få någon ens ungefärlig klarhet. Ej heller

forskningarna i Abessinien kunde ännu leda till något slutligt resultat.

En för sin tid utmärkt beskrivning av detta vilda bergland hade redan

på 1770-talet James Bruce lämnat, och genom samarbete av talrika

forskare, bland vilka bröderna D'Ahhadis långa verksamhet 1837—48

särskilt må nämnas, lyckades man småningom utreda överloppen av

Nilens två östra huvudarmar Ätbara och Blåa Nilen.

Själva det stora huvudproblemet skulle emellertid lösas på en

helt annan väg, och de arbeten som härvid bilda utgångspunkten

hade från början icke sin källa i rent geografiskt forskningsintresse.

Bland dem som i skilda världsdelar bidragit att vidga den geografiska

horisonten och ge oss en klarare bild av människolivet och naturen,

träffa vi åter och åter missionärer, men ingenstädes gäller detta så

som i Afrika, och här igen möter oss bland de allra främsta den wiirtem-

bergske missionären Krapf, som 1843 övertog ledningen av en nyan-

lagd engelsk missionsstation i trakten av det nuvarande Mombassa,

något söder om ekvatorn. Ivrig språkforskare kom han genom sina ar-

beten att bidraga till det slutliga utformandet av en märklig lingvistisk

upptäckt, som först framhållits av en bland Sydafrikas utforskare,

Lichtenstein. I regel visa alla lågstående folkspråk en stark splittring,

och det är en ganska enastående företeelse när man kunnat visa,

att nästan alla negerfolk i södra Afrika ända upp emot ekvatorn tala

dialekter, som äro med varandra nära besläktade, i det avlednings-

orden på ett egendomligt sätt bildas ur grundformen genom förut-

skickade prefix. Av vetenskapen sammanfattas dessa dialekter under

namnet bantuspråkens grupp. Med glödande iver upptog nu Krapf,

vid vars sida också hans kamrat Rebmann bör nämnas, utforskningen

av det alldeles okända inlandet under ekvatorn. Ett stort uppseende

väckte deras berättelse om de väldiga snöberg de där träffade, och som
vi nu känna under namnen Kilimandjaro och Kenia. Något sådant

hade man dock här i jordens hetaste bälte icke väntat. Samtidigt blev

emellertid genom de inföddas berättelser allt mera tydligt, att det vid

sidan av dessa berg mest framträdande landskapsdraget härinne ut-

gjordes av stora vattensamlingar, vilka man dock tillsvidare å kartan
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trodde sig kunna sammanföra till (mi onda jiitlcsjö, som fick namnol

Nyassa (»don stora sjön»)^

Dessa av missionärerna under 1840- och .lO-talen insamlade upp-

lysningar väckte särskilt i England elt utomordentligt intresse,

men också misstro, och Londons geografiska sällskap tog initiativet

till en stor expedition under

ledning av Richard Burton,

officer i indiska armén, en

man av stora kunskaper och

ovanlig anpassningsförmåga

samt med erfarenhet från vida

resor, bland annat ett besök

under pilgrimsförklädnad i det

heliga jNIekka. Till reseföljesla-

gare valde han en av sina kam-

rater från Indien John Speke.

I juni 1857 lämnade dessa Zan-

sibar och upptäckte i början

av följande år sjön Tanganjika.

För första gången hade vita

män nått en av Afrikas jätte-

sjöar, men expeditionens resul-

tat skulle icke stanna härvid.

På återvägen gjorde Speke

under ledarens sjukdom en be-

tydande sidoutflykt mot norr

och nådde här sydändan av

den ännu större sjö, som fort-

farande vid sidan av sitt in-

hemska namn Ukerewe bär

det av honom givna Victoria

Nyansa, till utsträckning den

andra i ordningen bland jor-

dens sötvattenssjöar. Ehuru

någon närmare utforskning nu icke kunde komma ifråga, antog Speke

strax, att han här hade nått den redan av forntida geografer, till

exempel Ptolemeus, omnämnda källsjön till Nilen, och det blev efter

hemkomsten ej svårt att få medel till en ny stor forskningsexpedition.

Då emellertid han och Burton blivit ovänner under resan, valde Speke

i stället som sin följeslagare en annan officer Grant. Färden anträddes

1860, men först ett helt år senare hade man lyckats uppnå Ukerewe.

^ Se kartan fig. 12.

Fig. 15. John Speke (1027-

Enligt Geogr. Journal.
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Följande dess västra sida, där de genomtågade områden och riken,

som förut ej ens till sitt namn voro kända, nådde de båda forskarne

småningom fram till den punkt, där ur sjön en mäktig flod rinner ut,

vars identitet med Nilens huvudarm Bahr-el-Abiad eller Hvita Nilen

de ådagalade genom att följa den norrut till redan kända trakter

vid Gondokoro. »The Nile is settled», Nilproblemet är löst, kunde Speke

meddela hem, och om än häri ligger någon överdrift, så hör dock denna
resa till de betydelsefullaste vi känna.

I Gondokoro träffade Speke och Grant en annan landsman Baker,

som dragit ut för att möta dem och nu på en viktig punkt fullbordade

deras verk. Det hade nämligen ej varit möjligt att hela tiden följa

floden, och en av ryktet omtalad stor sjö mellan Ukerewe och Gon-
dokoro hade man icke sett. Åtföljd av sin hustru gjorde Baker en

djärv färd genom okända områden, och nådde 1864 stranden av den
andra bland Nilens källsjöar, Mwutan Nzige eller, som han kallade den,

Albert Nyansa. Visserligen förleddes han att i hög grad överskatta

dess storlek och utsträckning, vilka först på 1870-talet slutgiltigt fast-

ställdes.

Att Nilproblemet dock icke var fullständigt klart, framgår bäst

av de pennfejder, som fördes på 1860-talet; särskilt Burton ansåg, att

Tanganjika var Nilens verkliga källsjö, och även Livingstone hade,

som vi skola se, livet igenom samma åsikt. Det var Stanley, som slut-

ligt utredde dessa problem och utforskade den flodarm, Kagera, som
nu brukar anses som Nilens källflod; den inberäknat blir Nilen med hän-

syn till sin längd den andra bland jordens floder. Bland viktigare

senare forskningsfärder, som utfyllt luckor i vår kunskap om de öst-

liga ekvatorialländerna, må nämnas österrikaren Telekis upptäckt

1888 av den stora avloppslösa Rudolfsjön, varvid han tillika lämnade
viktiga bidrag till kännedomen om de på jorden enastående instört-

ningsdalar, som sträcka sig från Jordandalen i Asien över Röda havet

till Tanganjika och Nyassa.

I övrigt ha vid slututforskningen av områdena på båda sidor om
Nilen tre resande höjt sig över de andra. Georg Schweinfurt, utan tvivel

den främste bland nu levande Afrikaforskare, började redan 1864

sina undersökningsfärder, som bland annat förde honom över Nilens

vattendelare till en stor mot väster flytande flodUelle, som efter vad vi

nu veta hör till Kongos huvudarmar. Denna flod jämte vidsträckta om-
givande områden i det otillgängliga Njam—Njamlandet utforskades

sedan av Vilhelm Junker, till sin härkomst tysk-ryss, och i ungefär

samma områden verkade under många år också Edward Schnitzer,

ursprungligen läkare och ornitolog, mest känd under sitt egyptiska

namn Emin Pascha. Denne hade av Gordon utnämnts till guvernör
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Över den egyptiska ekvatorialprovinsen och blev här, när mahdi-

upproret utbröt, avstängd från världen, men undsattes 1888 genom en

under stora svårigheter upp efter Kongofloden företagen expedition

av Stanley, även geografiskt en av dennes betydligaste färder. Emin
övergick sedan i tysk tjänst, men mördades redan 1892 under en forsk-

ningsfärd i Centralafrika väster om de stora sjöarna.

Ett område, som än-

da in i sen tid förblev

okänt, utgöres av de sö-

der om Abessinien be-

lägna Galla- och Somali-

länderna. Här ha fram-

för andra flera itaUenska

forskare arbetat, bland

vilka den under sina

studier av Jubafloden

mördade Boitego särskilt

bör nämnas. ^. "^^^

Innan vi gå över till

det sista och största

bland de stora afrikans-

ka flodproblemen, måste

vi dröja för att göra be-

kantskap med en man,

som genom själva om-
fattningen av sin livs-

gärning, men också ge-

nom sin ädla personlig-

het och sin kärlek till

arbetet i vildmarken,

intar en enastående

plats bland 19:de århundrades forskningsresande, en man som även

genom sin eldsjäl och energi väckt intresse och givit impulser vida

utanför sitt eget arbetsfält. Det har av motståndare sagts om
David Livingstone, att han var en stor man som forskningsresande,

men en föga lyckad geograf; men detta är blott så tillvida riktigt,

som att hans väldiga betydelse som upptäckare och som en av civi-

lisationens pioniärer fullständigt överskyggar hans mera teoretiska

värv. Han var dock en iakttagare som få, en noggrann och utmärkt

kartläggare och en mångsidig naturvetenskapsman. I upptäckternas

historia står han som Zambesis utforskare, men ehuru redan detta

att ensam ha utredt alla huvudproblemen rörande Afrikas fjärde flod

Fior. 16. David Livingstone

(1813—73).
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är ett storverk, så är det blott en del av hans livsgärning. Livingstone

kom vid 28 års ålder 1841 till Afrika som missionär i det nuvarande
Transvaal, och stannade där med undantag av två korta besök i

England ända till sin död. Missionärens kärlek till sina medmänniskor
och varma intresse för deras andliga och lekamliga väl behöll han livet

igenom, men från 1849 blev utforskningen av det okända Afrika för

de återstående 24 åren hans livsuppgift, och mera omfattande resultat

har ingen vunnit. Hans verksamhet kan hänföras till 3 stora huvud-
expeditioner, av vilka den första räckte i 7 år, från 1849—56. Från sin

missionsstation drog han tvärs över den okända Kalahariöknen till

skogsområdena på dess nordsida och blev här upptäckare av sjön

N'Gami. Denna sjö liksom betydande områden i det dittills okända
Sydvästafrika utforskades kort därefter på 1850-talet av Charles

Andersson, den främste bland svenska Afrikaforskare, och i dess

närhet slutade 1856 en annan framstående landsman G. A. Wahlberg

sitt verksamma liv, dödad av en elefant. Innan Livingstone själv

kunde föra sin upptäckareverksamhet vidare, dröjde det nu några år,

och först 1853 var han på allvar på väg norrut i riktning mot en

stor, av ryktet under namnet Liambey omtalad flod. Här utförde han
ett personligt mästerverk, i det han lyckades intressera den svarte

hövdingen för det mäktiga Makololofolket att utrusta en expedition

för understödjande av den storartade plan han för sig uppställt.

Från hjärtat av Afrika trängde han under stora svårigheter med denna
eskort genom okänt land fram till den atlantiska kusten i det portugisi-

ska Angola, och gick sedan på samma väg tillbaka, men endast för att

nu fortsätta mot öster längs efter den stora floden, som allt mera pekade

hän mot Zambesis mynning, och blev så, om vi avse från ryktena om
tidigare portugisiska handelspioniärer, efter att ha nått Quilimane på
ostkusten den första vita man, som övertvärat den afrikanska kontinen-

ten. Samtidigt hade genom hans färd den dittills så godt som okända
Zambesi med ett slag blivit bekant i hela sin längd. I England mottogs

han med hänförelse, och det var ingen svårighet att nu få medel för

en ny expedition, som räckte från 1858—64, och som gällde den närmare
utforskningen av nedre Zambesi och dess stora tillflöde Shire, längs

vilken han nådde den dittills okända Nyassasjön. Sin sista resa an-

trädde han 1866, och från den skulle han aldrig återkomma. Själv

ställde han som dess mål »upptäckten av Nilens källor», som han väntade

att finna långt sydligare än Speke antagit, möjligen i Tanganjika

eller kanske rent av i Nyassa. Rundande den sistnämnda sjön trängde

han åter fram till hjärtat av Afrika, där en av hans tidigare upptäckter

utgjordes av Bangveolosjön, för vars närmare utforskning i en sen tid

vi ha att tacka en svensk expedition under Eric v. Rosen. Här trodde
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han sig nu ha funnit Nilens sydligaste källsjö, och långa forskningar

efter dess och hela områdets avloppsförhållanden, utförda under

oerhörda svårigheter, förde honom småningom fram till en flod Lua-
laba av även efter afrikanska förhållanden mäktiga dimensioner.

Vi skola strax åter få anledning att sysselsätta oss med denna flod.

Under flera år var Livingstone försvunnen från världen, och i

Europa hade man vid denna tid omkring år 1871 av flera skäl börjat

Fig. 17. Batwaae^rer vid Bangveolosjöns strand (efter E. v. Rosen: Träskfolket).

uppge hoppet att återse honom. Då beslöt utgivaren av tidningen

New York Herald att slå ett stort slag genom att utsända en ung

energisk tidningsman Henry Morton Stanley, född i Wales troligen 1841,

för att skaffa upplysningar om Livingstone. Företaget föreföll hopp-

löst, men genomfördes med en energi sådan som man möter blott hos

historiens och upptäckforskningens stormän. Krossande alla hinder, läm-

nande sina europeiska följeslagare efter sig på vägen, anträffade Stan-

ley efter blott ett halvt års färd Livingstone i Ujiji vid Tanganjikasjön,

just då dennes svårigheter voro som störst. Tillsammans företogo de

nu en utflykt till sjöns nordspets, där det gällde att möjligen finna ett
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utlopp till Nilen, men där de i stället kunde visa, att en betydande

flod rinner in i sjön. Drömmen om ett samband med Nilen måste

skjutas åt sidan, men Livingstone kvarhöll den dock ända tills han

något mera än ett år senare vid stranden av Bangweolo slutade sitt

liv i maj 1873. Det beräknades då, att han i Afrikas vildmarker till-

ryggalagt mellan 40 och
50 000 kilometer.

Livingstones livslånga

forskareverksamhet bil-

dar avslutningen av ett

skede och början av ett

annat, nutidens. Den
man, som skulle inleda

detta och tillika fick lösa

jordens sista stora geogra-

fiska gåta utanför polar-

länderna, var Stanley,

och när Livingstone vid

Tanganjikas strand för

denne utvecklade sina

tankar om Afrikas flod-

system och därigenom

väckte hans intresse för

lösningen av deras pro-

blem, så låg häri icke

hans minst viktiga livs-

gärning. Allt mera bör-

jade man ana, att Lualaba

och en mängd andra stora

floder i hjärtat av Afrika

måste ha sitt utlopp på

västra kusten, kanske i

Niger, men troligen längre i söder. Här kände man sedan gammalt strax

söder om ekvatorn mynningen av en annan stor flod Zaire eller Kongo.

Engelsmannen Tuckey hade här redan 1816 gjort en färd, som fört

honom nära 450 km. från kusten, men ännu 60 år senare hade ingen

kommit längre. Problemet om Kongo blev Afrikas sista stora gåta,

och från flera håll rustade man sig att söka lösa denna. Bland de första

var engelsmannen Cameron, som 1872 dragit ut för att bringa Living-

stone hjälp, och som efter att ha fått kännedom om hans död utförde

en på nya upptäckter rik övertväring av kontinenten, varvid han var

den förste som fann Tanganjikas avlopp, liksom han också utförde

Fig. 18. Henry Morton Stanley

(1841—1904).
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viktiga undersökningar inom Kongos övre lopp. Men nar det gällde alL

verkligen nå målet, blev ingen tävlan möjlig med Slanley. I november
1874 lämnade denne med en stark eskort Zansibar och nådde efter

att ha kringseglat och undersökt Victoriasjön, utredt frågan om Tan-
ganjikas utlopp och upptäckt Edwardsjön den förut omtalade Lualaba.

Här började resans mest spännande del: svårigheten att bland fient-

liga stammar tränga fram längs den flerstädes av forsar avbrutna
floden var ofta oerhörd, flera gånger måste han leverera de angripande

negrerna rena fältslag, men alltjämt bar det nedåt utefter floden,

Fig. 19. Tanganjikasjöns utloppsflod Lukuga, en av Lualabas och Kongos källarmar.

(Teckn. enl. Cameron lor Reclus: Nouv. Géogr. Universelle.)

som småningom växte ut till den jätteström, om vilken vi nu veta,

att den näst efter Amazonas är utan medtävlare på jorden. I augusti

1877 anlände han till Kongos sedan gammalt kända mynning. Hi-

storien om kontinenternas utforskning känner ingen djärvare och mera

resulLatbringande bragd, och den omständigheten att Stanley icke var

vetenskapsman ger os ingen rätt att förringa hans verk. Den stora

gåtan var löst, vad som återstod i Afrika var endast detaljer, låt vara av

betydande ordning, men även för deras utredning har ingen åstadkommit

mera än Stanley under sina fortsatta 10-åriga färder 1879—89 gjorde.

Förutom allt vad han uträttade inom Kongos område, klarlade han

under dessa år slutgiltigt och i detalj frågan om Nilens källor och upp-

täckte, för att nämna ännu ett exempel, Ruvenzoris vilda snöklädda

vulkanruin.
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* ?X^Ä

Fig. 20. Idhöljda bergstoppar i Ruvenzori, helt nära ekvatorn (enl. Hertigen av

Abruzzerna i Geogr. Journal 1907).

Livingstones resor hade framför andra invarslat den nya tiden,

och det var redan vid mitten av 1870-talet klart, att stora ting voro i

görningen i Afrika. Men det var Stanleys stora Kongoexpedition, som
direkt gav stöten till dessa, och så till vida kan det sägas, att den i

betydelse endast kan jämföras med ett par av de allra viktigaste fär-

derna under det stora upptäcktsskedet vid nyare tidens början. Grun-

dandet av den s. k. oberoende Kongostaten bildar härvid endast en

detalj; medan man vid Stanleys hemkomst beräknar de europeiska

kolonierna i Afrika till något över 3 millioner kv.-km., uppgick samma
areal vid århundradeskiftet ungefär 20 år senare till nära 27 milli-

oner, d.v.s. de europeiska staterna hade på denna korta tid här förvar^

vat ett område två och en halv gång så stort som hela deras egen
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världsdel. Till aroaloii är detta den största överflyttning av i)()litisk

äganderätt, som mänsklighetens historia känner.

Var härmed det stora upptäcktsskedet i Afrika avslutat, så åter-

stod dock ännu ett mycket betydande arbete i begränsade områden,
mindre lysande oclv uppseendeväckande, men därför ej mindre nöd-

vändigt, och ännu flera årtionden efter Stanleys stora färd var Afrika

den världsdel, där en forskningsresande kunde finna de mest tack-

samma uppgifterna. Trots allt som uträttats gäller detta kanske än
i dag, och i öknen eller avsides från de största floderna ha stora områden
aldrig besökts av någon vit. Den som närmast efter Stanley lyckades

övertvära Afrika, var den portugisiske majoren Serpa Pinto 1877—79;

närmast efter honom kom tysken v. Wissmann, som t. o.m. två gånger

på 1880-talet med Kongo som utgångspunkt passerade världsdelen.

Sedermera ha sådana färder ofta upprepats; allt mer har utvecklingen

gått därhän, att det icke är långa övertväringar utan grundliga detalj-

forskningar från lämpliga utgångspunkter, som ha den största bety-

delsen, ehuru naturligtvis detta ej utesluter, att också sådana arbeten

kunna förbindas med verkliga långfärder. En värdefull expedition av
detta slag från Niger till Nilen företogs 1904—07 av fyra engelska

officerare, av vilka blott löjtnanten Boyd Alexander kom levande hem.
Av färder med större geografisk betydelse i senare tid må blott

ännu några få nämnas. Den tyske forskaren greve Götzen upptäckte

1894 Kiwusjön och i dess närhet en verksam vulkan; detta fynd långt

inne i landet är av största vetenskapliga intresse. Även Frankrike har

utsänt flera betydande resande. Så framträngde Binger 1887—89 genom
nästan okända trakter från övre Niger till Elfenbenskusten, medan i

franska Kongo Savorgnan de Brazza är det yppersta namnet. Den stora

märkvärdiga ön Madagaskar berestes på 1860-talet av Grandidier, som
sedan tagit initiativet till en storartad naturbeskrivning av detta land,

där för övrigt även svenska forskare arbetat. Nämnas må ock i detta

samband de många skandinaviska officerare och andra, som arbetat i

Kongostatens tjänst, och av vilka flera utgivit värdefulla beskrivningar.

De viktigaste franska arbetena i senare tid ha utförts i Atlas-

länderna och Sahara. Det må här vara nog att nämna Foureau, som
bl. annat reformerat själva resemetoden i öknen, i det han införde ett

sätt att färdas med snabba kapplöpningskameler i ett litet sällskap av
män, som anpassat sig till arabernas levnadssätt, och vidare Tilho,

som i detalj utforskat Tsadområdet, samt Gentil, som gett de bästa

beskrivningarna av Marokko. Stora delar av franska Afrika äro nu-

mera i detalj kartlagda, och Afrika har blivit ett motsatsernas land,

där vid sidan av grundligt utforskade landskap betydliga områden ännu
äro mycket litet kända.
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IV.

AUSTRALIEN OCH AMERIKA.

I motsats till de världsdelar, vilkas upptäcktshistoria vi i det före-

gående skildrat, men vilkas tillvaro och allmännaste naturdrag varit

kända så långt tillbaka som mänsklighetens historia sträcker sig, stå

de världsdelar och landområden som vi bruka sammanfatta som de nya:

Amerika, Australien och Polarländerna, särskilt den sydliga världs-

delen Antarktien. Man skulle kanske väntat, att dessa också för hundra

år sedan varit mycket mindre bekanta än »gamla världen», men detta

var blott delvis fallet. Amerika väckte redan från början ett så stort

intresse och gav anledning till en så ivrig tävlan, understödd av för

upptäcktsfärder ovanligt gynnsamma naturförhållanden, att redan 100

ar efter Columbus Sydamerika och ännu något århundrade senare även

Nordamerika i det stora hela måste anses vida bättre bekanta än

Afrika var vid det 19:de århundradets början, ehuru viss^rhgen även

i dem väldiga sträckor ännu voro alldeles okända, framför allt vid den

norra polarvärldens gräns.

Helt annorlunda var läget i den austrahska kontinenten. Här
förenade sig alla omständigheter för att fördröja upptäcktsforskningen:

det avlägsna läget i den bebodda världens yttersta hörn, den sena upp-

täckten genom européerna först inpå 1600-talet och en otillgänglig

och mycket htet inbjudande natur. Ännu mot slutet av 1700-talet

låg landet öde och övergivet, bebott blott av kringströvande hopar

tillhörande en av jordens lägsta folkstammar, och först 1788 hade ett

europeiskt nyb^^gge bhvit grundat, en Uten straffkoloni anlagd på den

plats, där nu världsmetropolen Sidney reser sig. Huru litet man kände

framgår av kartan fig. 21. Själva kontinentens utsträckning var

visserligen i huvudsak bekant; i detta hänseende blevo Cooks resor

epokgörande, och svensken Solander har bland hans följeslagare fått

sitt namn inristat bland Austrahens vetenskapliga pioniärer. Men först
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1798 upptäckte Bass det sund, som lui bär hans namn, och visade där-

igenom att det nuvarande Tasmanien icke sammanhiiger med huvud-
landet, medan omvänt Flinders 1802 un(kT sina kartiiiifgningsarheten

längs sydkusten lyckades vederlägga den dä iinnu omfaUade åsikten,

att ett sund möjligen delade upp själva huvudlandet i öar. I Spencer-

viken trodde han sig själv till en början ha funnit mynningen av detta

sund. Ända in på 182()-talet återstodo på flera håll viktiga kart-

läggningsarbeten för fastställande av kustlinjernas förlopp, och Parker
King har här uträttat ett betydande arbete. Världsdelens inre var vid

århundradets början fullständigt okänt.

Det är ju lätt att förstå, att de första fåtaliga kolonisterna till en
början höllo sig till sin fruktbara kustremsa i sydost mellan havet och
australalperna eller dessas forstättning »de blå bergen», men vid för-

står man också, att det ej kunde dröja länge, innan djärva pioniärer

måste söka sig en väg mot det okända inlandet, vars utforskning

austraherna själva alldeles övervägande genomfört. Australiens första

upptäcktsfärder sammanfalla till tiden nära med det världshistoriska

skede, som tar sin början med Napoleonskrigens slut. År 1813 trängde

Weniworth med ett par följeslagare över de Blå bergen och fann de

översta förgreningarna av de båda huvudarmarna till Australiens

enda stora flod, Murray och Darhng, och redan samma år kunde man
skrida till anläggning av den nya staden Bathurst här på bergens in-

sida. Nu följde raskt nya färder, bland vilka de viktigaste torde vara

Oxleys långa resa 1817—18 nedefter Murraygrenen Lachlan samt den

sedermera i strid med de infödda stupade botanisten Cunninghams

färder. År 1824 påträffade Hiime och Howell Murruinbidgeefloden,

och 1829 företog Charles Sturt den första stora översiktsexpeditionen

inom hela ^lurraysystemet fram till dess mynning i den sjöUka Alexan-

dralagunen. Här i närheten anlades 1836 på grundval av denna och

följande resor kolonien Adelaide, som snart skulle bli en utgångspunkt

för vidare färder. Härmed kunde det sydostaustrahska inlandet i

sina huvuddrag anses bekant. Väl var detta område icke så värdefullt

och inbjudande, som man kunnat hoppas, dess många flodarmar voro

åtminstone tidvis jämförelsevis vattenfattiga, medan de vida gräs-

slätterna stundom vid regntiden förvandlade sig i oöverskådliga moras,

men likväl bildar det av alla AustraUens större provinser den för kul-

turen användbaraste, och många tiotal milhoner får finna nu bete

på dess slätter. På intet annat ställe var vid denna tid världsdelens

inre närmare bekant. Först 1829 hade man i Västaustralien gjort

de första försöken att grunda nybyggen, de blivande städerna Perth

och Albany. Från dem blev under de följande åren den jämförelsevis

tillgängliga sydvästra halvön någorlunda bekant.
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Fig. 21. Australiens karta, som den var känd år 1800 (enl. TAnnée carto-

grapliique 1901).

Forsknings- och kartläggningsarbetena i sydost fortsattes med syn-

nerlig energi och framgång av Thomas Mitchell under tre stora resor

åren 1831—36; en fjärde expedition i samma trakter företog han som-

maren 1845. Genom honom blev även Darlingsystemet närmare känt,

och han utforskade sedermera de dittills okända bergskedjorna i det nu-

varande Viktoria, där 1835 ett första litet nybygge fick det nu så väl-

bekanta namnet Melbourne, och där han fann ett av Austrahens

kanske skönaste och fruktbaraste landskap. Den sista resan förde

honom även utanför Murra}^—Darlingsystemet till Barcoofloden, en del

av Cooper Creek, vid gränsen mot det stora inre avloppslösa området.

En av de intressantaste delarna av detta område hade man vid

denna tid lärt känna på en annan väg genom ett par synnerligen re-

sultatrika expeditioner, som under åren 1839—41 från Adelaide före-

tagits av den då 24-årige E. J. Eyre. Under den första expeditionen

upptäckte han de två största bland de väldiga, mestadels salthaltiga

och avloppslösa, stundom till en salthaltig dymassa intorkade sjöar,

som behärska detta landskap, vars natur i övrigt är långt mera
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Fig. 22. Australiens karta år 1900 (enl. TAnnée cartographique). Okända områden
i de inre öknarna äro utan färg; de kartlagda trakterna mörkas-t.

stäppartad och ofruktbar än de trakter man dittills lärt känna. Den

största bland dessa s. k. sjöar bär numera Eyres namn. Den andra

resan förde honom under oerhörda svårigheter genom ännu långt öds-

ligare trakter, genom randområdena av den stora centralaustraliska

Victoriaöknen, längs efter sydkusten fram till Albany.

Detta var den första stora australiska ökenfärden, men det skulle ej

bh den sista. Nu började den tid, då man på allvar kunde taga upp frågan

om expeditioner mot landets inre, alltså problemet om kontinentens

övertvärande. Man skulle tycka att en sådan färd ej borde vara alltför

svårutförd, då ju Austrahen är så mycket mindre än de andra världsde-

arna. Men i verkhgheten erbjuder denna kontinent för långfärder i det

inre de fruktansvärdaste naturhinder, som jorden kan uppställa. Längs

stora floder kan man alltid komma fram, men här möter man nästan

överallt en vattenlös öken, som ej blir lättare passerbar där den täckes

av ändlösa, låga, förtorkade buskmarker, »scrubs», vilka stundom

utveckla sig till AustraKens fruktade spinifexsnår, som på grund av

sina långa, vassa taggar bli nästan ogenomträngliga för människor
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och djur. Verkliga oaser förekomma nästan icke alls, och vatten måste

man med stor svårighet söka i marken. Vill man sedan göra en jäm-

förelse med andra världsdelars öknar, så måste man betänka, att dessa

vanhgen äga en inhemsk befolkning, som väl må vara fientlig, men som

dock utbildat en egen reseteknik, som mången gång ])lir till gagn för

européerna, medan Australiens lågtstående urbefolkning i öknen åt-

minstone till en början blott undantagsvis kunna utnyttjas som rese-

följeslagare.

Det första allvarhga försöket att tränga fram till inlandet gjordes

1844 av den förut nämnde Ch. Sturt, som från xVdelaide följde Murray-

floden uppåt och sedan vek av mot nordväst förbi det högland, där

nu Broken Hill, ett av världens största bergverk, är beläget. Passerande

på ostsidan av de stora sjöarna blev han upptäckare av det största

bland deras tillflöden från detta håll, Cooper Creek, en av dessa för

Australien typiska dalar, så ohka våra floder, dalar, som stundom vid

regnflöden föra fram väldiga vattenmassor, men däremellan torka ut till

en rad dyiga polar. Över denna och andra dalar nådde han till sist

fram tämhgen nära världsdelens hjärta, där han dock nödgades vända.

Vid samma tid började en annan av Australiens utforskare, den genom
sitt gåtfulla och tragiska slut vida bekante Ludwig Leichhardi, sin korta

bana. Hans första stora färd började i Brisbane och förde honom genom
dittills okända områden i det nuvarande Queensland och Nordterri-

toriet, på ett avstånd av i regel omkring ett par hundra kilometer från

den yttre kusthnjen, fram till Port Essington i nordväst. Under denna

färd, som omfattade en sträcka motsvarande ungefär fjärdedelen av

Australiens hela omkrets, blev han upptäckare av alla de större och

mindre floder, som här rinna ut, och han har också givit oss den första

levande skildringen av vida, nu befolkade och fruktbara landsträckor

i dessa tropiska berglandsområden. Återkommen till ostkusten be-

slöt han att söka genomföra en ännu större plan, nämligen att genom-

korsa världsdelen från öster till väster. Från sitt första försök måste

han vända tillbaka, men bröt ånyo upp i december 1847. Från ett ny-

bygge på vägen sände han ett sista avskedsmeddelande, men sedan har

han aldrig avhörts, och inga ansträngningar som gjorts ha kunnat

bringa något säkert ljus över hans och hans följeslagares öde: man vet

ej om de omkommit av hunger och törst eller mördats av de infödda.

Emellertid gav hans försvinnande anledning till flera efterforsknings-

expeditioner, som delvis blivit av geografisk betydelse, ehuru ingen

färd under det följande årtiondet nådde särdeles långt utöver vad man
redan kände.

Planen på en övertväring av kontinenten gav man dock icke upp. En
ny stor och dyrbar expedition, som bland annat för första gången med-
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förde kameler, utrustades IcSGO under lednin^ av Ollara Jiurkc, som
utefter en visserligen tämligen långt at öster beliigen väg verkligen

lyckades från Murrayfloden genom ereeklandskapet ocli (iknarna na
tram till Carpenlariaviken, ehuru han sedan på hemvägen masle betala

framgången med sitt liv, då den avdelning han kvarliinmat vid Harcoo
med en depå av livsmedel vid hans framkomst redan ])egivit sig till-

haka. Burke och hans följeslagare måste nu söka sig en ny väg genom
öknen, där alla utom en omkommo av hunger. Samma år som Hurke
började den främste

l)land Austrahens ut-

forskare Mac Douall

Stiiart sina färder med
utgångspunkt från syd-

kusten och längs Eyre-

sjöns västsida. Redan
den första resan förde

honom vida längre än

alla föregångare till när-

heten av 19:de bredd-

gi^aden, men varken nu

eller 1861 blev det ho-

nom möjligt att genom
ödshga taggsnår bland

fienthga vildar nå fram

till nordkusten. Denna
bragd genomförde han

däremot på en tredje

resa 1862 längs ungefär

samma hnje, och där-

med var ett skede i ut-

forskningen av Austra-

liens centralområde av-

slutat. Ungefär längs Stuarts reseväg anlades under åren 1870 72

den stora austrahska överlandstelegrafen, som till största delen gar

fram genom land, som väl för all framtid skall bli obebott, men som

dock genom de anlagda telegrafhyddorna bildat stödet för många

följande forskningsresor.

Särskilt fick man här en utgångspunkt för undersökningarna i

de om möjligt ännu mera otillgänghga västhga öknarna. Längs tre

oUka hnjer genomforskades dessa ödemarker redan kort efter tele-

grafhnjens tillkomst av Warburion 1873, bröderna Fonesl 1874 och

längst i söder Giles 1875. Alla dessa färder voro visserligen förlagda

Fig. 23. Ludirig LeicJihart

(1813—1848?)

Enl. E. A. Znchold.
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till de mest tillgängliga sträckorna, och själva de inre öknarna äro

än i dag inom stora delar aldrig befarna, men ändå kan man säga,

att från denna tid blott detaljerna återstodo för Australiens utfor-

skande. Några av de viktigaste bidragen ha senare på 1890-talet

lämnats av David Lindsay, vars resor särskilt i vetenskapligt hänseende

givit rika resultat, och vidare av David Carnegie. Ännu 1895 kunde

det okända området uppskattas till nära en milhon kv. km., nu är det

åtskilligt mindre, och vad som återstår att undersöka är mestadels

av en geografiskt sett skrämmande enformighet. Men för vetenskapen

föreligger ett stort arbete, och det finnes säkerhgen goda utsikter att

ute i öknen träffa stora områden, rika på guld eller andra mineral.

Till den rent geografiska utforskningen av Australien ha skandi-

naviska forskare under vårt århundrade ej i nämndvärd grad bidragit,

men bland vetenskapsmän som delvis trängt in i föga kända områden

möta vi namn sådana som Lumholiz och Mjöberg. Att australierna

själva uträttat den mesta delen av arbetet torde vara klart av de namn
som nämnts.

Till Australien sluter sig även den väldiga arkipelag av öar, som

i världshavet hgga strödda över ett område av minst Asiens storlek.

Till sitt läge och sin allmänna beskaffenhet voro dessa ögrupper i det

hela kända redan vid 1800-talets början, ehuru, som av kartan fig.

21 framgår, kusthnjens förlopp oftast återstod att fastställa. För vad

som sedermera uträttats för deras geografiska utforskande ha vi fram-

för allt att tacka 1800-talets stora v^ärldsomseglingar och oceanogra-

fiska expeditioner, från Krusensteni och Koizebue till Novara-, Challen-

ger- och Gazelle-expeditionerna. Blott de stora melanesiska öarna

norr om Australiens fastland ha på allvar bjudit upptäcktsforskningen

trots genom sitt tropiska, mördande klimat och de inföddas vildhet och

motståndskraft. Än i dag har det inre av dessa något större öar till stor

del aldrig blivit beträdt av någon vit, varvid dock må framhållas att

några särskilt märkhga upptäckter knappast där kunnat väntas. Ett un-

dantag gör i detta hänseende jätteön Nya Guinea, intill senaste tid delad

mellan England, Tyskland och Holland. Ännu på 1870-talet var ön

i sitt inre så godt som fullständigt obekant, och till och med ännu senare

kunde rykten tala om att Nya Guineas inland bure jordens högsta

bergskedja. Den första som längs den stora Flyfloden trängde in i det

inre var itahenaren D^Albertis 1878. Senare ha dyhka flodfärder

utförts både å tyskt och engelskt område, varvid d*^ största framgångarna

vunnits av den brittiske guvernören Mac Gregor på 1890-talet, vilken

även lyckades övertvära den jämförelsevis smala, men av svårtill-

gänghga berg uppfyllda sydöstra halvön. Eljest har ingen expedition

hittills lyckats passera över öns huvudmassa. Minst bekant är den
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Fig. 24. Landskapsbild med grästräd från det inre av Queensland. (Efter E. Mjöberg:
Bland stenåldersmänniskor).

holländska västra delen, som, på samma gång den bjuder på problem

av synnerligen stort intresse, däribland bergskedjor som nå högt över

snögränsen, ännu kan räknas bland de större vita fläckar den bebodda

jorden äger. Även här ha dock på senaste tid flera expeditioner med
framgång arbetat, främst bland dem de stora forskningsfärder, som
leddes av holländaren H. A, Lorentz.

Från Austrahen går nu till sist vår färd till dubbelkontinenten

Amerika. Ehuru mera än 4 gånger större än Australien var denna

världsdel vid århundradets början ojämförligt bättre bekant, så väl

att i verkhgheten den stora upptäcktsforskningen här redan då i det

hela hade spelat ut sin roll. En jämförelse mellan fig. 26 och Austra-

liekartan fig. 21 ger detta tydhgt vid handen. Mer än i någon annan

världsdel frånsett Europa har i Amerika forskningsarbetet under det
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19:de århundradet utförts av vetenskapsmän, och det finns från hela

denna tid, om man frånser ishavskusten, knappast ett enda forskare-

namn av de hänsynslöst genombrytande pioniärernas typ, dessa män
som i de andra kontinenterna spelat en så stor roll. Det är icke en till-

fälhghet, att Humboldts resor i Amerika vid århundradets början

väckte ett uppseende sådant som kanske aldrig i forskningens historia

någon annan expedition på vetenskaplig grundval. Och orsaken

hiirtill! Amerika saknar de stora kulturfienthga öknar, som i de andra

världsdelarna spela en sådan roll, och dess befolkning, ehuru fienthg

och krigisk nog, saknar den motståndskraft, som utmärker negrerna

och de asiatiska folken. Dess högre bergsområden äro koncentrerade

till ett enda bälte, och äro i det hela mindre vilda än många lägre bergs-

kedjor på annat håll. Verkligt kulturfientlig är endast den väldiga

tropiska urskogen, men även genom denna öppna sig vägar längs jor-

dens mest storartade flodsystem. I det hela taget är Amerika framför

alla andra världsdelar de stora låglandsflodernas land, och ingen omstän-

dighet har mera än denna bidragit att tidigt ge de vita invandrarna

tillträde till inlandet.

På sådant sätt blev den egenthga Mississippidalen i sina huvuddrag

utforskad redan på slutet av 1600-talet, och under 1700-talet trängde

en rad av djärva resande fram tiU Nordamerikas västliga bergskedja

och ett par gånger ända fram till ishavet. Men här i den »vilda västern»

fanns dock ännu vid 19:de århundradets början ett vidsträckt forsk-

ningsfält. I Nordamerikas historia är 1803 ett viktigt år, i det Frank-

rike då till de förenade fristaterna mot en penningsumma överlämnade

sitt väldiga Louisiana. Detta förvärv gav genast anledning till ut-

sändande av en stor upptäcktsexpedition under de tvenne officerarna

Lewis och Clark med uppgift att utforska Missouris övre lopp och där-

ifrån söka en bekvämare förbindelse med västkusten genom någon av

dess floddalar. På samma gång skulle också hela området vetenskap-

hgt studeras. På ett glänsande sätt löste de båda forskarna under en

treårig färd sin uppgift. Hela det övre Missourisystemet jämte Colum-

biaflodens huvudgren, nu kallad Lewisfloden, undersöktes i detalj,

och de hemvändande mottogos med stora hedersbetygelser såsom de

första, som lyckats övertvära kontinenten i dess mellersta del. Forsk-

ningarna fortsattes sedan av en annan officer Pike i ett något sydhgare

område, medan Missisippiflodens källor först 1832 utreddes av School-

craft. Kringströvande pälsjägare medförde under de följande åren

talrika viktiga upplysningar om naturen i den stora bergskedjans

inre, och i deras spår gingo sedan kartläggningsexpeditioner utrustade

av centralregeringen, t. ex. Bonnevilles expedition 1832^36 till Stora

Saltsjön och Snake River, samt Fremonis ännu viktigare resor å hög-
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laiulot mellan Sierra Novada och Klippii^a heiovii saml i doL amiu
till Mexico hörande CaUfornien. Ingen av de nordamerikanska forsk-

ningsfärderna i det 19:de århundradet kan i djärvhet och resultat-

rikedom mäta sig med denna, och den förde också till ännu vidare re-

sultat, nämligen till det stora erövringskriget mot jNIexico, som gav
anledning till införlivandet i Staterna av viildiga områden i svdväst.

llätt många av dessa tidigare färder hade sin luivudu|)|)gift alt söka

finna bekväma förbindelser mellan Mississippidalen och viisl kusten,

och på 1850-talet utvecklade sig dessa strävanden mot ell allt klarare

Fig. 25. Landskap kring Coloradofloden, med över 1 500 meter djupa kanjondalar.

mål: att finna den ])ästa vägen för en stor järnvägslinje tvär. över

kontinenten. Vi veta huru detta stora företag påbörjades 1862 och

att järnvägen redan kunde invigas 1869, samma år som Suezkanalen,

två stora kommunikationsföretag som förändrat världssamfärdselns

vägar, och var för sig betydt mera för jordens utveckling än de flesta

händelser under hela det 19:de århundradet.

Under de sistförflutna 50 åren ha Förenta Staterna framför allt

iignat sig ät den närmare kartografiska och geologiska detaljutforsk-

ningen av sina oerhörda områden, vilka ju dels innehålla ekonomiska

skatter av större rikedom än någon annan del av jorden, dels också

naturscenerier och vetenskapliga underverk, för vilka uttr>'cket »biggest

in the world» ofta synes vara gjort. Främst i linjen sta här en rad av

geografiskt arbetande geologer, genom vilka Förenta Staterna gjort
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en av sina främsta insatser i världskulturen, män sådana som Clarence

King, Powell, Russell och andra. Coloradoflodens underbara kanjondal,

det skarpast utmejslade insnitt jordens bergsyta känner, har bl. andra

utforskats av Powell och Dutton, Stora Saltsjön och Niagara av Gil-

beri, Yellowstoneparkens storartade naturunder med världens mäkti-

gaste gejsrar av Hague och flera forskare.

Betydhgt större voro de uppgifter, som vid seklets början återstodo

för uppta cktsforskningen i det norr om Förenta Staterna belägna, då

mellan det brittiska riket och Ryssland delade Nordamerika. Man
behövde här i verkhgheten ej gå långt för att stå inför det fullständigt

okända, och det t. o. m. i en grad som ingenstädes i de gamla världs-

delarna, ej ens i Australien, Amerikas utsträckning mot norr var näm-
ligen alldeles obekant, och kartor från denna tid teckna såsom vi se

på fig. 26 gärna världsdelen med en norrut allt mera tilltagande bredd,

så att den först syntes sammanväxa med Grönland och sedan sträckte

sig upp emot eller förbi Nordpolen. Men dessa problem och deras

lösning liksom hela frågan om Amerikas nordliga kustlinje samman-
hänger så direkt med polarforskningen, att vi lämpligen uppskjuta

skildringen av åtminstone alla de sjöfärder, som där spelat så stor roll,

till ett senare kapitel, i vilket forskningen efter nordvästpassagen

bildar ett av de mest spännande och äventyrliga inslagen. Men även

landfärderna mot norden ha ofta hört till de mest uppseendeväckande

på den amerikanska kontinenten. Redan 1770 hade Hearne under en

djärv och farlig expedition nått Copperminefloden och följt den så

långt, att han på avstånd kunde se dess utlopp i vad han ansåg vara

och som i verkhgheten var ett istäckt hav. Men hans uppgifter blevo

länge betvivlade. Den ännu väldigare Mackenziefloden hade kring

år 1793 utforskats av den man, vars namn den nu bär. Dessa båda

floder valde den sedan så berömde Jo/7/1 Franklin under två expeditio-

ner 1820—21 och 1825—26 som utgångspunkt för forskningar i det

nordvästra Amerika. Redan den första resan ledde till ett säkert

fastställande av kustlinjen och till upptäckten av den inre ishavsleden

mellan kontinenten och de stora arktiska öarna, ehuru man naturligt-

vis ej strax kunde veta, att det icke var en stor vik man funnit. Åter-

vägen blev emellertid mycket svår, och flera av deltagarna omkommo
av hunger och köld. Men detta hindrade ej Franklin att snart begiva

sig ut på en ny resa. Han nådde Mackenzieflodens mynning sommaren
1826 och delade här sin expedition i två båtpartier, som skulle under-

söka kusthnjen, det ena i väster och det andra i öster. Den förra avdel-

ningen, som fördes av Frankhn själv, lyckades passera ungefär hälften

av den okända sträckan fram mot James Cooks yttersta punkt, men
utan att nå förbindelse med den expedition, som genom Berings sund
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sändts för att möta dem. Den andra avdelningen nådde genom smala

sund lyckligt fram till Copperminefloden, och därmed voro sålunda

här i nordvästern de största gåtorna lösta. En del av den inre, centrala

kusthnjen utforskades 1833—34 av Frankhns förre följeslagare Back,

som från sin övervintringsplats vid Stora Slavsjön upptäckt källorna

till en betydande flod, vilken han beslöt att i öppen båt genom forsar

och fall följa på dess väg till havet. Nu bär denna flod namnet Back

River eller Stora Fiskfloden. Till och med i dessa halvpolära områden,

där inga hinder synas föreligga för en fri rörelse i alla riktningar, se

vi vilken betydelse båtfärder äga vid upptäcktshistorien, vare sig det

gäller mera eller mindre farbara floder eller passager längs öppna kust-

sträckor. Den östra arkipelagen med dess virrvarr av öar och sund

tillhör redan den äkta polarvärlden, medan den sista återstående

kuststräckan vid det innersta ishavsområdet 1838—39 utforskades

under en djärv och framgångsrik färd av de båda pälsjägarna Dease och

Simpson.

För övrigt hade den geografiska utforskningen i Canada följt

ungefär samma linjer som i Förenta Staterna, och alla de viktigaste

och största expeditionerna under senare år ha företagits under indi-

tiativ och ledning från landets »geologiska undersökning». Till de

tidigaste bland dessa resor med halvt vetenskaplig karaktär höra

J. W. Dawsons forskningar kring Red River och Mac Farlanes under-

sökning av Björnsjöns vattenområde. I Canadas västra högfjälls-

område har sedermera George Dawson varit verksam liksom också i

den övre Yukondalen, som med anledning av guldfynden i Klondike

på senare tid i hög grad dragit uppmärksamheten till sig. I de stora

vidderna kring Hudsons Bay har Robert Bell gjort vackra forskningar.

Ett bland de okändaste områdena var in i en sen tid den stora östhga

halvön Labrador, men även här ha i senare tid män sådana som Low
och andra bragt samman ett rikt material för geografisk kunskap,

liksom de vid kusten arbetande missionärerna lämnat livliga skil-

dringar av landets natur.

Betydhgt bättre bekant än Labrador är numera Amerikas nästan

lika mäktiga nordvästra halvö, det Förenta Staterna tillhöriga Alaska,

men det är också lätt förklarligt. Dels har upptäckten av stora, vid t

spridda guldfält vid 1800-talets slut ledt tih ett ivrigt genomforskande

och hand i hand därmed ett omfattande kartläggningsarbete, dels

äger landet i sin mäktiga centralflod Yukon en utmärkt utgångspunkt

för alla forskningar. Denna flod blev först närmare befaren av py-sk-

amerikanska pälsjägare; på senare tid är det framför allt amerikanska

geologer, främst bland dem A. H. Brooks, som arbetet i Alaska. De
ojämförhgt största svårigheterna bereder här den sydliga bergskedjan
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mod Nordamerikas högsta loppar ocli jordens väldignste ismassor

utanför de egentliga polarländerna. Hertigens av Abmzzcma stora

expedition till toppen av det ishöljda S:t r:iiasberget väckte pä sin

tid stort uppseende, och kan även geografiskt anses för el t l)el\'(lnnde

företag.

Stora upptäckter återstår knappast att göra i Nordamerika, diir-

till ligga numera resevägarna för tätt och landets natur är i stort sett

alltför enformig. Dock tala indianerna om okända fjäll och floder

och om sjöar stora som Vättern, dem ännu ingen vit har sett. Att långa

tider, åtskilhga tiotal av år, ännu skola fortgå, innan de stora nord-

Uga områdena kunna anses kända och utforskade, framgår av en

beräkning, som 1916 utförts av en kanadensisk geolog och forsknings-

resande, vilken funnit att ensamt i det kontinentala Canada de delar av
landet, som ligga minst 25 km. från varje Hnje, där någon vit man dragit

fram och gjort iakttagelser, tillsammans utgöra en areal av betydligt

mera än 2 milhoner kv. km., d. v. s. nära 30 procent av Canada eller

ungefär så mycket som en fjärdedel av Europas areal. Flera av dessa

okända områden äga var för sig en utsträckning mellan fjärdedelen och

hälften av SverigesI När så är fallet i Canada med dess för forskningar

så energiskt arbetande styrelse, förstår man vilket oerhört arbete som
ännu återstår, innan hela vår jord kan anses känd.

I Mexiko hksom i Västindien och än mer i det nordvästra Syd-

amerika blev Humboldts resa epokgörande, ej minst därför att han

kunde begagna sig av spanjorernas under århundraden samlade men dit-

tills för världen otillgänghga material. Stora äventyrliga upptäckts-

resor ha sedan knappt behövt företagas i de förstnämnda områdena,

men ett långt och mödosamt detaljarbete under ett århundrade har

gett rik belöning i form av intressanta iakttagelser rörande landtek-

tonik och vulkaner, stora och värdefulla ekonomiska naturskatter

och ej att förglömma de ofta praktfulla ruinerna och andra minnen

från föregångna kulturepoker.

Komma vi så till sist till Sydamerika. Redan efter Orellanas märk-

liga, i upptäcktsforskningens historia enastående färd utför Amazon

-

floden 1541—42 voro, kan man säga, själva huvuddragen av Sydame-

rikas geografi bättre kända än någon av de främmande världsdelarna

utom Asien, men sedan inträffade under mer än ett par århundraden

ett stillestånd utan några som helst större framsteg. Utan intresse

för sitt väldiga kolonialrikes geografi voro dock spanjorerna inga-

lunda, och från tiden närmast före vårt århundrade må särskilt Azaras

mångåriga resor i La Plataländerna nämnas. När han 1802 begav sig

hem till Spanien, befann sig redan i sitt arbetsfält den man, som in-

ledde den nya tiden, Alexander von Humboldt, vars resa också därigenom
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blev av stor betydelse, att världens blickar nu för en tid riktades mot
Sydamerika. Följden blev att just vetenskaplig? forskinngsresande

i icke litet antal vände sig till dessa länder. Denna lovande början

avbröts visserligen för en tid genom revolutionskrigen, ^linst kännbara

gjorde sig dessa i Brasilien, och dit vände sig till en början forskningen.

Eschweges vidsträckta geologiska resor och prinsen av Wied-Neuwieds

forskningar i det östhga kustområdet 1815—17 bidrogo väsentligen

att öppna den brasilianska naturens hemligheter, och Martius' och

Spix' stora resor vidgade dessa kunskaper in över det stora inlandet.

Något senare i tiden, på 1840-talet, falla Castelnaus resor i hjärtat av

Måtto Grosso.

Alla dessa ansträngningar förslogo dock föga inom dessa oerhörda

vidder med deras otillgänghga urskogar och för européer ofta mycket

farhga klimat. En vändning inträffade i början av 1870-talet, då re-

geringen själv på allvar började intressera sig för och organisera forsk-

ningsarbetet, visserligen i allmänhet under ledning av europeeiska eller

nordamerikanska vetenskapsmän. Men arbetet som förelåg var också

stort, och ännu skola länge väldiga urskogssträckor här förbli okända,

ehuru sedan århundraden trafiken kring Amazonas' huvudlinjer varit

livHg nog, och den ene forskaren efter den. andre har genomkorsat

kontinenten och lämnat oss åtskilhga ypperhga skildringar av dess na-

tur. Bland dem, som tidigast och i den mest levande form givit oss

en sådan berättelse är tysken Pöppig, som 1827—32 vistades sär-

skilt i Chile och Peru, och sedan med några få infödda följeslagare i båt

begav sig utför den då mycket litet kända Huallaga, som genom vilda

bergsklyftor förde honom genom de östUga Cordillererna, tills den slut-

hgen genom en sista klipport plötsUgt träder ut på den ändlösa slätten

med dess väldiga, majestätiska skogar, det mäktigaste uttryck för

tropisk fullhet och rikedom, som finnes på vår jord. De berömda natur-

forskarna Wallace och Bates må ej heller glömmas. Själva huvuddra-

gen av Amazonas' hydrografi voro redan vid denna tid någorlunda kända,

men för att klarlägga alla förgreningar i detta underbara nät av ström-

mar, bland vilka flera höra till de största på jorden, har ingalunda

det 19:de århundradet räckt till. Till den tidigare forskningen höra

Chandless' vidsträckta resor i Purus och Juruås floddalar, medan
Jules Crevaux efter framgångsrikt arbete i Guyana och övre Orino-

kodalen kring 1880 grep sig an med en serie viktiga undersökningar

särskilt kring de stora nordUga Cordiileratillflödena till Amazonas,

Putumayo och Japurå. Bland expeditioner, som något senare väckt

den största uppmärksamheten, voro Karl v. d. Sieinens två stora re-

sor till Xingu, som han utforskade i hela dess längd, och där han bland

annat gjort mycket intressanta studier bland lågtstående, dittills
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okända naturfolk. Rcdaii Nailerer hade pa 1820-talct befarit deii väl-

diga Madeira, men dess förgreningar ha först på senare tid blivit bättre

bekanta, och nyligen har den brasihanske översten Rondon undersökt
stora, aldrig av vit man beträdda områden kring dess övre, (istliga

tillflöden i Måtto Grosso. INIed utgångspunkt från där gjorda upptäck-
ter deltog samme man senare, 1914, tillsammans med den amerikanske
expresidenten Roosevelt i utforskningen av en okänd flodgren, som efter

att ha nått en storlek åtminstone lika med Rhenflodens utfaller i nedre
Madeira. Ett område mellan övre Rio Negro och Orinoko har Hamilton
Rice utforskat, och ännu viktigare

äro här Koch-Griinbergs forskningar.

Till naturen erinrande om Brasi-

lien, men på grund av sitt mördande

klimat ännu mindre tillgängligt och

utforskat, är Guyana, och det trots

att vi här ha det enda området i

Sydamerika under direkt europeisk

styrelse. Ännu långt in på 1800-

talet var knappast den yttre kust-

remsan bekant, till dess bröderna

Schomburgks mångåriga, vidsträckta

resor på en gång bragte något ljus

över landet. Från senare tid böra sär-

skilt Coudreaus och den nyssnämnde

Koch-Griinhergs resor nämnas. En
särskild anledning till forskningar

just i de avlägsnaste och människo-

tommaste sträckorna ha här liksom i

flera andra sydamerikanska områden lämnats av de olika statsstyrel-

sernas ständiga gränstvister, vilka föranlett utsändandet av väl ut-

rustade studiekommissioner, stundom under ledning av europeiska

fackmän.

Trots sin i stort sett enkla byggnad bjuder dock Sydamerika inom

sina gränser på väldiga naturmotsater. Mot Amazonas' urskogs-

slätter stå i söder de stora öppna, grässtepperna, pamp as, och gent

emot båda i väster den mäktiga högfjällskedjan med dess inemot 7,000

m. höga toppar, näst Centralasiens de högsta på jorden. Och även

dessa bergsområden växla mellan urskogsklädda sluttningar i norr,

äkta bergsöknar i den mellersta delen och vilda snötoppar längre i

söder. I de nordhgaste repubhkerna inledes raden av stora forsknings-

resande genom fransmannen BoussingauU, som åren 1825—31 genom-

reste hela området och lämnat värdefulla bidrag till kännedomen om

Fig. 27. Jules Crevaux

(1847-82).
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dess natur. Codazzi lade grunden till Venezuelas och Columbias karta,

medan d^Orbigny först utforskade Bolivias byggnad. En mångårig syn-

nerligen resultatrik forskningsfärd utfördes åren 1868—75 av de båda
tyska forskarna Reiss och Stubel i Columbia, Ecuador och Peru. Dem
ha vi att tacka både för en god översiktskarta över Ecuador, för vik-

tiga bidrag till förståelse av bergskedjornas byggnad och alldeles sär-

skilt till kännedomen om dess vulkaner, liksom för många andra ar-

beten, och en stor uppmärksamhet väckte deras undersökning av det

märkliga gravfältet vid Ancon i Peru med dess lämningar efter en

forntida hög kultur. Bland senare resande må här endast nämnas de båda
tyskarna Sievers och Hettner, båda framstående geografer i modern

mening. Längre i söder breder sig

den stora öde Atakamaöknen, som

på grund av sina mineralskatter

befarits av många forskare utan att

ändå kunna anses tillräckhgt be-

kant.

På grund av huvudbergskedjans

läge tätt vid den västra kusten ha

Sydamerikas floder ofta ett märk-

ligt lopp. I söder bryta några av

dem igenom hela bergskedjan och

rinna ut i Stilla havet, men i regel

vända sig de vattendrag, som rinna

upp på dess östra sida, och som
ofta redan från början bilda mäk-
tiga, segelbara strömmar mot öster

mot Atlantiska oceanen, dit alltså trots avståndet genom hela kon-

tinenten de bästa förbindelserna gå. Det system av vattenvägar, som
Amazonfloden bildar, är i sitt slag enastående, men längre i söder

där khmatet är torrare och bergskedjan bredare, bli svårigheterna

att komma fram längs floderna större. Här hgger i hjärtat av världs-

delen Chacos vattenfattiga landskap med glesa skogar, genom vilka

Bohvia länge sökt en utfartsväg till La Platå, något som dock hittills

omöjhggjorts av landets natur och indianstammarnas energiska mot-

stånd. Den tidigare omnämnde franske forskningsresanden Crevaux

blev här 1882 vid sitt försök att följa den till en början vattenrika

Pilcomayofloden dödad av indianerna, och samma öde har senare

träffat andra forskare. Thouar lyckades visserhgen redan år 1883

med stora svårigheter genomkorsa Nordchaco, men först under de

senare åren har, bland andra genom norskargentinaren Lange, Pil-

comayofrågan ]:>livit utredd, och man vet nu, att floden ej kan användas

Fio-. Francisco P. Moreno
(1852—1919).
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som vattonväo. Norrut övergår Cliacoii småningom i Rrnsilicns ur-

skogar. I det bolivianska övorgangslancka vid griinscMi mellan iiögfjali

och skog har Erland Xordenskiöld under en följd av resor studerat

indianbefolkningen och beskrivit föga kända landområden.
Förutom Chaco har det centrala Argentinas utforskning ej vållat

större svårigheter, utan man har här hksom i Nordamerika nästan

strax kunna skrida till dess vetenskaphga undersökning. Härvid
ha särskilt tidigare en mängd i argentinsk tjänst anställda tyskar

Fig, 29. Paynefjället i Sydpatagonien. Efter P. Quensel.

varit verksamma, bland vilka framför allt namnen Burmeister, Bracke-

biisch och på kartläggningens fält Seelstrang framträda.

Ännu återstår att nämna ett område, kontinentens och den bebodda

världens utlöpare mot söder, vars forskningshistoria bjuder på stort

intresse. Att här t. o. m. själva kusthnjen vid århundradets början

var mycket litet känd visar oss den tidigare givna kartan. Intill gene-

ral Rocas stora mihtärexpedition 1879 bildade hela Patagonien ett

fält för kringströvande, vilda stammar, och vår första kännedom om
stora sträckor erhöllos 1869 genom Musters' äventyrliga färd som indian

bland indianerna. Omkring 1875 började Argentinas främste upp-

täcktsfarare Moreno sina patagoniska resor, efterföljd av Moyano och

andra. Den stora vändpunkten i Patagoniens utforskning inträdde

med den argentinsk-chilenska gränskommissionens arbete kring början
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av 1890-talet. I dess tjänst stodo också Steffens sedan under lång tid

fortsatta arbeten i de patagoniska Cordillererna, vilkas innersta, av väl-

diga isfält täckta delar ännu äro nästan okända, medan de i övrigt

oftare berörts av expeditioner, nyligen bland andra av svenskarna

Skottsberg och Quensel.

Själva Magellansundet, en av världstrafikens huvudådror, hade

redan länge varit känt, när chilenerna 1843 där grundade hamnplatsen

Punta Arenas. För kännedomen om den yttersta Eldslandskusten

med dess arkipelag av öar blev epokgörande den engelska expeditionen

under King och Fitzroy 1831—36, och än mera epokgörande i hela

vetenskapens historia blev denna genom Charles Darwins därunder ut-

förda forskningar. Det inre av Eldslandet befors 1886 första gången

av Ramon Lista; åren 1895—97 arbetade här en svensk expedition

under författaren av detta arbete.

Till sist må nämnas, att Sydamerika och Centralamerika sedan

länge tillbaka varit ett ofta besökt forskningsfält för skandinaviska

vetenskapsmän, särskilt svenska och i något fall danska botanister

och etnologer; dessutom ha ett flertal norrmän deltagit i den av La

Platamuseet anordnade kartläggningen av Argentina. Bland tidigare

forskare, vilkas resor och naturskildringar bhvit av betydelse även

utanför det område de närmast företrätt, märkes främst dansken

L und, som på 1820- och 30-talen länge vistades i Brasihen. Även den

svenske löjtnanten Gosselmans resa i Columbia 1825 och 1826 är väl

förtjänt att här nämnas.
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Jordklotets geografiska utforskning genom de vita har ingalunda

framskridit som en jämnt flytande ström, utan två skeden framträda

i dess historia med en betydelse högt över alla andra: de stora upptäck-

ternas tidevarv vid nyare tidens början, från Bartolomeo Diaz till

Orellana, och det 19:de århundradet, särskilt dess senare del. I praktisk

betydelse för jordklotets erövring kunna de två kanske jämföras med
varandra, men i övrigt råder dem emellan den skillnaden, att niedan

t. ex. Columbus gav sig ut på en okänd yta, vars klotform ej ens ännu

var fastslagen, så förelågo för nyare tidens forskningsresande blott

detaljer att lösa, om än stora och viktiga: bestämda problem i bestämda

landområden. Efter varje steg som togs, kunde man alltid finna ut

något om det nästa, och man visste åtminstone var man hade land och

var man hade hav: det fullständigt okända fanns icke kvar i dessa delar

av jorden.

Och dock saknas än i dag långt in i vårt 20: de århundrade icke trak-

ter av jorden, som äro alldeles okända. Ännu finnas kring polerna två

områden, där vi på sträckor större än Europa icke med säkerhet veta,

om ytan utgöres av land eller hav. I denna stund gömma polartrakterna

jordens ojämförligt minst kända områden, de enda trakter som ännu

stå öppna för geografisk forskning i gammal bemärkelse. Men visser-

hgen få vi nu efter de sista årens storartade arbete icke jämföra dessa

regioner med den stora västern på Columbus' tid eUer, som man ibland

velat göra, med månens bortvända sida, ty åtminstone rörande fördel-

ningen av land och hav kan man i många fall även i dem framställa

sannolika gissningar.

Vid 19:de århundradets början låg emellertid saken annorlunda.

Väl hade redan Cooks berömda resa i viss mån medfört, att polartrak-
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terna ej längre ägde det fullständigt okändas överväldigande intresse, ty

hur det än i övrigt där ser ut, visste man dock numera, att hela denna värld

får sin gemensamma karaktär av köldens och isens herravälde. Polar-

naturen är nämhgen något alldeles för sig och kan icke jämföras varken

med land eller hav på andra ställen. Men fördelningen av land och hav

har dock ett utomordentligt intresse, och man behöver bara besinna,

att mer än en tiondel av jordklotets hela yta även i detta hänseende

då var fullständigt okänd, för att förstå, att människoanden helt enkelt

icke kunde nöja sig med ett sådant sakernas tillstånd. I de okända

polartrakterna fanns plats både för en ny världsdel och ett nytt världs-

hav, och det är århundradets till dimensionerna största geografiska

erövring att ha påvisat och upptäckt dessa. Det blir när man vet detta

lättare förklarligt, varför just polarexpeditionerna blivit omfattade med
så allmänt intresse och varit populära som få andra sidor av geografisk

forskning.

Till skillnad från de resor för kontinenternas utforskande, som eljes

skildras i detta arbete, äro polarexpeditionerna i huvudsak sjöfärder,

som främst äro beroende av de fartyg, från vilka de ledas. Men för

övrigt likna de landfärderna därutinnan, att de till sin framgång starkt

äro beroende av resetekniken: blott den som helt kan anpassa sig efter

naturen och nyttiggöra dess krafter har utsikt att verkligen nå långt.

Kölden, mörkret och stormarna, den stora ödsligheten, där ingen mänsk-

hg hjälp finnes att få, och ofta ingen föda kan erhållas utöver vad som
medföres, se där några av polarfärdernas värsta svårigheter. Men det

stora hindret för allt framträngande enligt vanliga resemetoder utgöres

av isen. Naturhgtvis gäller det också att finna de rätta vägarna och

de lämpligaste fartygstyperna, men i själva polartrakterna är ju havet

som oftast ofarbart för fartyg, och problemet blir därför vanligen först

av allt att komma fram över eller genom isen. Främst bland de för

polarvärlden egendomliga resemetoder det här gällt att lära eller ut-

arbeta stå färderna med hundslädar, vilka möjhggjort åtskilhga av

århundradets vackraste bragder.

I jämförelse med sydpolstrakterna voro de nordliga polarområdena

dock betydhgt mindre okända, i alla fall i sina gränsområden. Redan

på 1500-talet hade man i det nordatlantiska golvströmsområdet nått

långt in mot polen, och det är trohgt att Spetsbergen upptäckts ännu

tidigare av norska vikingar. Asiens nordkust utforskades under 1700-

talet från land, och därmed fick man en föreställning om Norra Ishavets

tillvaro och utsträckning. Minst känd var, som vi redan sett, Amerikas

begränsning mot norr. Redan tidigt framträdde på detta sätt ett tretal

stora specialproblem, som liksom flodområdena i Afrika var för sig

under bestämda skeden dragit till sig intresset och bestämt resornas
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Fig. 30. Karta övrer de viktigaste expeditionernas resevägar lill nordvästpassagens
utforskande före Sverdrnps färd (enl. Kukenthal, die Polarländer).

förlopp. Det mål, som länge främst drev människorna upp mot polen,

var strävan att förbi dessa ödenejder finna en väg till rikare trakter

på andra sidan jorden. Så uppstod frågan om den nordöstliga och nord-

västliga genomfarten, och vid sidan av dem som det tredje huvudmålet

för ett senare skedes mera ideella strävanden arbetet för att nå den

hemhghetsfulla jordaxelpunkten, polen själv.

Av dessa tre stora nordpolarproblem var det nordvästpassagen,

som tidigast drog uppmärksamheten till sig. Kartan fig. 26 har redan

visat oss, vad man vid århundradets början visste om dessa trakter.

Vi ha också redan sett, huru man från land och, med utgångspunkt från

flodmynningarna, i öppna båtar utforskade de minst tillgänghga västra

delarna av Amerikas nordkust, som efter Deases och Simpsons resa

1839 kunde anses någorlunda kända. Men samtidigt hade man öster-

ifrån satt in med ett målmedvetet arbete för att med fartyg passera

norr om kontinenten. De tidigaste av dessa forskningar knyta sig
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under åren 1818—34 till namnen John Ross och Edward Parry. Dessa

gjorde först ett gemensamt försök att tränga västerut genom B affins-

bukten, vars utsträckning fastlades, och där man nu för första gången

gjorde bekantskap med polareskimåerna, jordens nordligaste människor,

men resan avbröts redan i Lancastersundet och ägnades sedan åt en

närmare undersökning av Hudsonvikens inhav. Arbetena fortsattes

nu av Parry ensam under 3 färder, som förde honom genom Lancaster-

sundet fram till de stora nya öar, som han kallade Melvilleön och Banks

land. I verkligheten stod han här redan vid den stora arkipelagens västra

gräns, och han hade också nu nått över hälften av vägen mellan de

båda världshaven, och var därmed berättigad att erhålla det stora pris,

som engelska regeringen utsatt för denna bragd. Parrys arbeten fort-

sattes ännu en gång av John Ross under en äventyrlig expedition åren

1829—33, vars viktigaste resultat låg i det negativa påvisandet att

det s. k. Prinsregentsundet i verkligheten var en oframkomlig vik,

men som fått särskild berömmelse genom framträngandet till jordens

norra magnetiska pol på Boothia-halvön, närmast under en slädfärd

förd av ledarens brorson James Ross, vars namn vi snart åter skola möta

i ett annat polarområde.

Med dessa färder i förening med de samtidiga landexpeditionerna

under Franklin, Back och Dease var i verkligheten huvudproblemet

löst: Nordamerikas gräns mot polarhavet var fastslagen, men norr om
kontinenten hade man upptäckt en arkipelag av stora öar, där ett väl-

digt detaljforskningsarbete återstod, och där man hade att söka den

genomfart, om vilken man dock nu insåg, att den ej kunde bliva av

praktisk betydelse. För att på en gång slå ett avgörande slag för lös-

ningen av dessa frågor utsändes 1845 från England en ny stor expedi-

tion med tvenne fartyg under ledning av den genom sina tidigare färder

längs ishavskusten berömde amiralen John Franklin, vid denna tid

redan en nära 60 års man. Aldrig har under vårt århundrades forsk-

ningshistoria någon expedition haft en så tragisk utgång, ty av dess 134

deltagare skulle ingen nå hemlandet. Och dock har Frankhns färd nått

en berömmelse som ingen, och indirekt har den bragt resultat som ingen

annan polarfärd. Lämpligheten att som ej sällan skett av denna grund,

eller riktigare uttryckt med anledning av expeditionens sorgliga utgång,

räkna Franklin som polarforskningens främste hjälte och storman må
ju dock kunna betvivlas, huru stor den insats än varit, som han och

hans följeslagare gjort. När expeditionen ännu år 1847 ej avhörts,

började man i England bli orolig och utsände för att bringa hjälp och

skaffa underrättelser det ena fartyget efter det andra, under de första

tio åren närmare 40 till antal, bland vilka expeditioner många bragt

hem resultat av stor betydelse, och några höra till de framgångsrikaste
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under århundradet. I dessa arbeten deltogo även flera amerikanare,

men den insats England här gjorde skall sta som dess ovanskliga ära,

ett bevis på den energi vid fullföljandet av ett mål, som så olla fört

dess folk längre än alla andra. Under dessa färder utvecklades för

första gången tekniken för slädfärder, delvis med hundar som dragare,

men nästan ännu oftare framsläpade uteslutande av män, och dessa

färder på 2 å 3,000 km. med tung packning måste ännu väcka vår be-

undran. Om vi här till en början frånse de expeditioner, som i tanke

att Franklin kunde styrt kosan åt norr sökte sin väg liings Grönlands

kust, knyta sig de framgångs-

rikaste bland dessa till namnen
Mac Cliire och Mac Clintock.

Båda voro deltagare i den första

stora undsättningsexpeditionen

under den beprövade polar-

hjälten James Ross och blevo

sedan ledare för egna expedi-

tioner. Den förre sökte från

Berings sund gå österut längs

kusten och nådde också fram

till närheten av Melvilleön, dit

redan Parry kommit från andra

sidan. Här frös dock hans far-

tyg fast i isen, och han måste

slutligen övergiva detsamma
efter att genom lyckliga om-
ständigheter ha nått förbindelse

med en avdelning av Belchers

stora flottilj av undsättningsfartyg. Även räddarna måste till sist

lämna sitt fartyg kvar i isen, men Mac Clure och hans följeslagare nådde

dock 1854 på en tredje båt hem till England och hade därmed för första

gången gjort färden hela vägen längs Amerikas nordkust. Som belö-

ning erhöll ledaren därför det utsatta priset av 10,000 pund, ehuru man

väl helst ville tänka sig den verkhga nordvästpassagen utförd som

sammanhängande resa på ett enda fartyg. Mac Clintock blev berömd

framför allt genom sina storartade slädfärder, under vilka han bl. annat

kartlade Prins Patriks land, den västligaste av de stora öarna. År

1857 begav han sig ut på en ny färd, bekostad av Lady Franklin, och

denna gång lyckades han slutgiltigt klargöra Franklinexpeditionens

öde, som redan delvis avslöjats av Rae. Båda fartygen hade övervintrat

i Barrowsundet och därifrån sommaren 1846 gjort ett försök att gå

norrut genom den då okända WeUingtonkanalen. Då de sedermera av

Fig. 31. Sir John Franklin

(1786—1847).
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isen tvungos att återvända, fortsatte de genom ett annat nyupptäckt,

i sydlig riktning löpande sund, som nu bär Franklins namn, och över-

vintrade här nära den magnetiska polen. Här avled Franklin 1847,

men fartygen kommo detta år ej loss, och nästa sommar måste man
överge dem och söka med slädar gå söderut mot Stora Fiskflodens myn-
ning, varvid dock alla deltagarna småningom omkommo på vägen.

Närmare detaljer utreddes sluthgen av Schwatka 1879 under en stor,

med eskimåernas hjälp utförd slädfärd.

För några årtionden slocknade nu intresset för dessa trakter, och

när det ånyo togs upp hade en ny tid brutit in och nya metoder utveck-

lats inom polarforskningen. Tre stora expeditioner höja sig i vår tid

högt över de andra, som besökt den nordamerikanska övärlden. Först

bland dem kom norrmannen Sverdrup. Då han år 1898 ombord å sitt

eget och Nansens gamla »Fram» begav sig ut, var hans avsikt närmast

att genom de grönländska kanalerna tränga fram mot norr och om möj-

ligt kringsegla Grönland. Men isen kom i vägen, och han måste över-

vintra redan vid Ellesmerelandet. Då även nästa år isförhållandena voro

lika ogynnsamma, fattade han ett raskt beslut att gå tillbaka ett stycke

mot söder och försöka genom det mycket litet kända Jones sund tränga

västerut och där studera ännu okända delar av arkipelagen. »Fram»

kom visserligen ej så långt fram, utan måste för 3 ytterligare vintrar

ligga innestängd i Jones sund, men under dessa år lyckades man me-

delst långa slädfärder och med hundar som dragare utforska ett område

stort som halva Sverige och till väsentlig del bestående av stora nyupp-

täckta öar, och därmed hade nu kännedomen om denna väldiga arki-

pelag förts ett mycket stort steg framåt.

Även nästa stora expedition var en norsk forskningsfärd. I en liten

fångstjakt »Gjöa» begav sig Roald Amundsen 1903 ut dels för att veten-

skapligt studera omgivningen av den magnetiska nordpolen, dels för

att söka verkligt genomföra nordvästpassagen, varvid han räknade på att

han just emedan fartyget var så litet skulle lättare kunna passera sunden.

Båda uppgifterna löste han på ett ypperUgt sätt, och när han 1906 an-

kom till San Francisko efter att ha fullbordat omseglingen kunde han

med rätta sägas ha utfört en av polarforskningens främsta bragder.

Ännu återstod möjligheten att finna nya öar ute i havet på nord-

sidan av Alaska, Beauforthavet, samt att fastställa övärldens begräns-

ning mot nordväst. I det förra området arbetade 1906—08 en expedi-

tion under ledning av dansken Mikkelsen, men den som under långa

resor 1908—12 och 1914—18 lade slutstenen till vår geografiska känne-

dom om dessa områden var Vilhjalmur Stefanson, född i Amerika, men
av isländsk härkomst. Den förra resan lät mycket tala om sig genom
skildringarna av de s. k. blonda eskimåerna, som skulle vara av nordisk
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härkomst. Hans senare större expedition l)lev synnerligen aventyrliij.

Han miste bl. annat sitt fartyg, som drev jjort med isen, varvid ett tio-

tal av deltagarna omkommo, men den blev också mycket resnltatrik,

bl. annat genom upptäckten av flere nya öar i det område, som Sverdrup

kallat Prins Gustaf Adolfs hav. Några stora landupptäckter torde nu

knappast återstå i dessa regioner, men väl ett intressant delaljforsk-

ningsarbete, som Canada själv torde komma att övertaga.

I fråga om nordostpassagen

och Asiens kringseghng låg

frågan vid århundradets början

helt annorlunda. Här finnes

nästan ingen motsvarighet till

Amerikas stora övärld, och

kustlinjens förlopp fastställdes

ungefärhgt redan på 1700-talet.

Även här hade frågan om en

genomfart från Europa till

Stilla havet länge spelat stor

roll, men ännu på 1860-talet

hade intet fartyg ens lyckats

komma förbi Europas kust.

De som här bröto isen voro ett

antal norska fångstmän, som
från Spetsbergen förlade sin

verksamhet till trakten av

Kariska havet och Novaja

Zemlja, och som särskilt åren

1868—71 gjorde några i forsk-

ningens historia ganska märk-

liga färder. Stödd på sin rika

erfarenhet från fem stora tidi-

gare expeditioner upptog nu den svenske forskaren Adol/ Erik Nor-

denskiöld ett systematiskt arbete i dessa trakter, och lyckades redan

vid sitt första försök 1875 att på fångstjakten »Proven» nå Jenisejs

mynning. Att detta ej var en lyckhg tillfällighet visade han genom att

följande år upprepa sin resa, och allt sedan dess ha färder i handelssyfte

mellan Europa och Ob-Jenisejområdet spelat en för varje år allt större

roU. Med stöd av dessa framgångar uppgjorde Nordenskiöld en i)lan

till hela nordostpassagens genomförande, och lämnade 1878 med L.

Palander som sin fartygsbefälhavare på fångstfartyget »Vega» Sverige.

Redan i augusti passerade man gamla världens nordspets och fortsatte

utan större svårighet ända till Lenamynningen. Där blevo visserligen

Fig. 32. Adolf Er i Ix Xordenskiöld

(1832—1901).
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ishindren svårare, men färden gick dock framåt, och man var redan helt

nära Berings sund, då fartyget i September frös fast i isen. Den ofri-

vilhga fångenskapen utnyttjades emellertid för vetenskaphg forskning,

och i god tid nästa sommar gick färden vidare ut på Stilla havet. Nord-

ostpassagen var fullbordad med så enastående framgång och så enkelt,

att man ej utan skäl kunde hoppas att här ha löst även ett praktiskt

problem. Men det skulle snart visa sig, att den framgång som följt den

svenska expeditionen ej alltid var för handen, och dessa trakter ha sett

flera företag sluta tragiskt. Redan 1879 hade en amerikansk expedition

Fig. 33. »Vega» fastfraset i isen vid övervintringsplatsen Pitlekaj 1878—79.

under De Long blivit utsänd för att österifrån söka passera genom Is-

havet. Men den kom ej långt, förr än dess fartyg »Jeanette» fastnade

och slutligen krossades i isen. I tre båtar sökte sig deltagarna väg mot
Lenamynningen, som dock blott nåddes av en bland dessa, medan hela

besättningen i de övriga omkom på vägen. Sedan ha Nansen och v.

Toll passerat en del av denna sträcka, men den senare omkom 1902 under

sitt försök att med slädar från Bennettön nå tillbaka till fastlandet.

Fullständigt har nordostpassagen blott blivit upprepad av Vilkitskij,

denna gång från öster till väster åren 1914—^15, varvid han även blev

upptäckare av det nya Kejsar Nikolaus-landet norr om Kap Tschel-

juskin.

Och härmed få vi nu gå över till försöken att nå in i det inre polar-

området eller fram till polen själv. Man har härvid omväxlande be-
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i>- agnat sig av fyra ulgångsområdoii: SpetslKTgcu, Frans .Josefs land,

den sibiriska kusten eUer områdena vid (.i rönlands nordspels. Det
första stora företaget i denna riktning var Parrijs expedition frän Si)ets-

bergen 1827, då han med tunga båtar som släpades över isen nådde det

länge oöverträffade rekordet av 82° 45'. Det dröjde sedan nära 70 år,

innan Spetsbergen åter blev utgångspunkten för ett allvarligt försök

att nå polen, men denna gång under ofantligt olika förhållanden. Det

Fig. 34. Andrées ballonghus och fartyg i Virgobukten å Spetsbergen. (Enl. fotogr. i

Ymer 1897.)

var den svenske överingenjören S. A. Andrée, som när andra vägar syntes

stängda gjorde ett försök att genom luften i ballong nå målet. Flyg-

maskinstekniken var då ännu outvecklad, men Andrée utarbetade en

metod att medelst släpUnor i viss mån göra sig oberoende av vindrikt-

ningen, och startade med två följeslagare den ll:e juh 1897. Han skulle

aldrig återkomma, men vi äga därför icke rätt att kalla hans företag

ett dumdristigt fiasko. Olyckhgtvis gingo vid uppstigandet släplinorna

och därmed hans enda möjhghet att styra ballongen förlorade, men

man vet av utkastade böjer, att han ännu två dygn senare befann sig
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i höjden, ett för denna tid storartat rekord. Polen har han säkert ej

nått, men i princip och i utförande torde hans plan varit riktig, och det

är trohgt att en olycka träffat ballongen, när den på hemväg befann

sig i närheten av trakter, där räddning kunnat finnas.

Det stora avgörande steget för de inre polarområdenas erövring

blev taget under samma tid, då Andrée förberedde sin färd, och det efter

en plan föga mindre ny och vågsam än hans. Det var norrmannen Fridtjof

Nansen, som uttänkt en metod att taga polarfararnas svåraste fiende

isen i sin tjänst, i det han med ett särskilt kraftigt byggt fartyg ville

låta sig drivas av ismassorna norrut mot
polen. Härvid stödde han sig på erfaren-

heten från Jeanetteexpeditionen, och

beslöt därför att välja samma utgångs-

punkt som denna, nämligen Sibiriens

nordkust. Idén ansågs av de flesta

ogenomförbar, men allt gick efter be-

räkning. Expeditionen lämnade Norge

1893, och samma höst frös fartyget fast

i isen, och drev med denna ut över is-

havet hän mot Spetsbergen, som nåddes

3 år senare. Nansen själv hade under

tiden med en följeslagare lämnat fartyget

åt Sverdrups befäl, och nådde över driv-

isen på skidor och med hundslädar 86° 4',

d. v. s. 2V2 breddgrad längre mot norr

än någon före honom. Visserhgen var

den väg som återstod till polen ännu

betydligt längre, men denna framgångs-

rika färd tvärt genom det stora okända söker ej blott sin hke i stor-

slagen djärvhet, utan medförde också ett av århundradets viktigaste

resultat: det sluthga fastställandet av det sista världshavet och dess

karaktär, ett djupt hav täckt av drivande, hopskruvande ismassor.

På försöken att nå polen verkade denna stora framgång enbart upp-

muntrande. Utgångspunkten för nästa expedition blev Frans Josefs

land. Denna ögrupp upptäcktes år 1873 av en österrikisk expedition

under Paijer och Weyprecht, som dragit ut med nordostpassagen som
mål, men norr om Novaja Semlja frös in i isen och med denna drev mot
norr, tills man oväntat stötte på ett okänt land, vars nordkust ligger

endast 8 breddgrader från polen. År 1899 utgick hit en med synner-

hgen rika medel utrustad expedition under ledning av den itahenske

hertigen av Abruzzerna. Själv kunde denne på grund av en olyckshän-

delse ej deltaga i huvudslädfärden, men hans följeslagare Cagni nådde

Fig. 35. FridtjofNansen (f. 1861).

Efter fot. av van der Weyde.
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följande år över isen 86° 33', alltså ett femtiotal kilometer lini^re än
Nansen.

De färder som slutligen skulle leda fram till sjiUva nordjiolen utgingo
från områdena kring Grönlands nordspets, bland alla jordens liindcTdesom
ligga polen närmast. Ännu John Ross var av den åsikten, att Haffins
Bay var en mot norr sluten bukt, och att Grönland sammanhängde
med den amerikanska arkipelagen och kanske med Amerika själv.

Under Frankhnforskningens tid

blev också detta område när-

mare undersökt, och amerika-

naren Kane inträngde för första

gången i Smiths sund, och över-

vintrade 1853—55 under stora

svårigheter vid 7872° n. br.

Två av hans följeslagare lycka-

des härifrån t. o. m. framtränga

förbi den 80: de breddgraden,

där de trodde sig stå inför ett

öppet hav i norr. Denna dröm
om ett öppet hav behärskade

länge forskningen i detta om-
råde, ehuru det snart skulle

visa sig vara en felslagen för-

hoppning. De följande expedi-

tionerna under Hayes 1860,

Hall 1871 och Nares 1875

trängde steg för steg men
ytterst långsamt längre fram,

och man började nu i alla fall

kunna fastställa, att Grönland var en särskild ö. Efter några års

mellantid utsändes 1881 en amerikansk expedition under Greely, ej

för att nå polen utan för att samarbeta med ett stort antal från

ohka länder utsända vetenskaphga polarstationer. En avdelning av

expeditionen under Lockwood följde på slädar Grönlands nordkust,

som här böjer av mot öster, och nådde där 1882 83° 30', den högsta

breddgrad före Nansen. Men expeditionen fick en tragisk utgång: intet

fartyg lyckades komma till dess hjälp förrän 1884, och blott 6 av del-

tagarna kommo levande hem, medan de 20 övriga en efter en omkommo
av hunger och fruktansvärda umbäranden.

Vad som sedan intill våra dagar uträttats i dessa trakter knyter sig

så godt som uteslutande till ett enda namn, en betydande personlighet

av beundransvärd och sällsynt, amerikansk energi, Robert Peary.

Fig. 36. Robert E. Peary
(1856-1920).
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Att nå polen var hans mål, som han städse föraktat att kläda i vetenskap-

hg dräkt, hans metod att i en utsträckning som ingen före honom anpassa

sig till eskimåernas sätt att färdas och begagna sig av deras hjälp. Steg

för steg har han arbetat sig fram, varvid hans största praktiska resultat

var att klargöra Grönlands önatur och begränsning norrut. År 1902

nådde han 84° 17', 1906 till S?"" 6', och den 6:e april 1909 stod han änt-

ligen vid sitt efterlängtade mål, efter att i dess närhet från isen gjort

en lödning och visat, att polen själv är belägen över ett djupt hav.

Till närmare utforskning av detta har Roald Amundsen 1918 begett

sig ut på en ny expedition. I friskt minne hgger ännu det märkhga

drama som upprullades hösten 1909, då en annan amerikanare F. A.

Cook några veckor före Peary kom hem från Grönland och sade sig

redan föregående år ha nått polen. Att han ej varit där, torde nu kunna

anses säkert; om han själv en gång trott det, kan väl aldrig avgöras.

Grönlands västkust har länge varit känd; hur dess nordkust bhvit

utforskad ha vi nyss sett, och det återstår endast att följa, huru kun-

skapen om detta det väldigaste bland polarländerna i övrigt skridit

framåt. Den förste som kring 1820-talet under flera resor kartlade och

beskrev en del av Grönlands ostkust, var den framstående engelske

valfångaren Scoresby, men i övrigt ha. i senare tid på Grönland och ej

minst å ostkusten framför allt danska forskare varit verksamma med
en insats, som rent personligt ställer dem i jämnhöjd med det bästa,

som i fråga om geografiskt detaljforskningsarbete uträttats under

århundradet. Det sydöstra hörnet undersöktes 1829 under en resa med
eskimåbåt av Graah. Övriga forskningar på ostkusten ligga långt se-

nare. År 1883 nådde A. E. Nordenskiöld för första gången med ett

fartyg in till södra delen av kusten, medan ungefär samtidigt G. Holm
med båt längs kusten trängde fram till samma trakt, det nuvarande

Angmagsalik, och där under en årslång vistelse bland en nyupptäckt

eskimåstam gjorde ingående studier. Den kanske allra otillgänghgaste

delen av ostkusten mellan 65° och 70° utforskades åren 1898—1900 av

G. Amdrup under en beundransvärt genomförd färd i öppen båt genom
drivisen. Den därpå följande jämförelsevis tillgänghga kuststräckan

hade efter Scoresby kartlagts av tysken Koldewey, dansken Ryder och

svensken NathorsU medan det nordöstra hörnet åren 1906—08 utfor-

skades under en stort anlagd expedition ledd av Mylius-Erichsen.

Denne jämte två följeslagare omkom under en lång slädfärd till Grön-

lands nordspets, och för att skaffa närmare upplysningar om deras öde

utsändes senare en efterforskningsexpedition under Einar Mikkelsen,

Och slutUgen har samma trakt varit utgångspunkten för J. P. Kochs

stora och på nya resultat rika färd över inlandsisens bredaste del. För

den slutliga detaljforskningen av de otillgänghga nordhgaste delarna
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av Grönlaiul ha vi aLl tacka Kiiud Rdsiniisscn, som liärvid kunnat ut-

nyttja sin av ingen övcrträliadc iörniaga att anpassa sig till cskiniårrnas

levnadssätt. Grönlands inland med dess om vi frånse sydpolstrakterna

på jorden enastående täcke av inlandsis hör till jordens svårtillgäng-

ligaste landskap, på samma gång dess kännedom, just därför att det är

så olikt alla andra, vetenskapligt iir av största intresse. Tidigare försök

nådde icke över dess random-

råde, och den förste som trängde

fram till Grönlands inre var

A. E. Nordenskiöld 1883. Själv

kom han blott omkring 120 km.

från kanten, men två åtföljande

lappar nådde på skidor längre

och blevo upptäckare av den

inre snööknen. Upptagande

dessa lappars färdmetod gjorde

Fridtjof Nansen 1886 sina läro-

spån som polarfarare med en

Uka framgångsrik som intres-

sant övertväring över Grönland

från öster till väster. Viktiga

expeditioner på inlandsisen ha

senare förutom av några bland

de redan nämnda utförts av

Garde och De Qiiervain.

Den allra första längre

vandringen å en inlandsis gjor-

des emellertid ej i Grönland

utan redan 1873 å Spetsbergens

nordostland av Nordenskiöld

och Palander. Spetsbergens ut-

forskning i övrigt har i vårt

århundrade så godt som ute-

slutande verkställts av svenska

och senare norska expeditioner. Torell och framför allt A. E. Norden-

skiöld upptogo tidigast detta arbete, i vilket de efterföljdes av den

stora svensk-r>^ska gradmätningen samt Nathorsts och De Geers resultat-

rika sommarfärder. På senare tid ha norrmännen med utgångspunkt

från Isachsens forskningar tagit upp en detaljkartläggning av väst-

kusten i stor skala.

Som en brygga mellan Europa och de atlantiska polarländerna

ligger den stora ön Island. För den något tidigare utforskningen av

Fig. o7. L. Mylius-Erichsen

(1872—1907).

Efter teckning av Achton Friis.
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dess lavaÖknar och väldiga isfält har ingen uträttat mera än en av dess-

egna söner, Th. Thoroddsen.

Vad som ännu återstår i nordpolsregionerna är förutom detaljer

ett område beläget mellan Berings sund och nordpolen och med en

utsträckning av 2 eller 3 millioner kv.km., om vilket vi absolut icke äga

någon säker kunskap. Ehuru man gissningsvis kan antaga, att det i

huvudsak utgöres av hav, finnes dock all möjlighet att här upptäcka

nya ögrupper. Det modernaste fortskaffningsmedlet aeroplanet torde

här kunna bliva till god hjälp.

Det är icke blott så, att i sydpolstrakterna de okända områdena

alltid varit större än i norr, de ha också städse varit mycket mera

okända, något som man lätt ser, när man söker följa deras upptäckts-

historia och alla de ohka växlingarna i vår uppfattning av dessa regio-

ner. Det är nästan svårt att nu föreställa sig, huru ända in på 1700-

talet många kunde tro, att här nere i söder fanns en mäktig kontinent,

som sträckte sig långt in i tempererade trakter, och därför var både

beboeUg och bebodd. James Cooks resor förstörde för alltid drömmen i

denna form, och honom ha vi att tacka för de första närmare upplys-

ningar om sydpolstrakterna. Han var den förste som upprepade gånger

passerade polcirkeln och kringseglade hela området, där han nådde till

71^/2°. Men allt vad han där såg var ett istäckt, öde hav, och så blev för

nära 50 år framåt den allmänna uppfattningen, helt i motsats till den

tidigare, att hela eller nästan hela sydpolsområdet var täckt av vatten

och värdelöst för mänskhgheten.

Det nya skede, som steg för steg åt oss avslöjat sydpolsvärldens

hemhgheter, tager sin början den 19 februari 1819, då den engelske sjö-

kaptenen William Smith å briggen »Williams», efter att vid kringseg-

lingen av Kap Horn ha bhvit driven längre än vanUgt söderut, i ungefär

62^ s. br. och 55—65° v. 1. påträffade en istäckt kust, som han sedan

under två följande resor närmare sökte följa, och som fick namnet

Nya Syd-Shetland. Fastän det snart visade sig, att vad Smith funnit

endast var en grupp av öar, kan det icke vara något tvivel därom, att

man till detta datum har att förlägga upptäckten av den antarktiska

världsdelen. De små halvantarktiska öar, som redan tidigare blivit

påträffade, kunna ej räknas som verkhga delar av kontinenten; Syd-

shetlandsöarna, son. vi nu säga, ha däremot äkta polarnatur, fast de

ligga norr om polcirkeln, och det stora antarktiska huvudlandet i dessa

trakter, Graham land eller vad vi eljes vilja kalla det, hgger här så nära,

att dess toppar vid klart väder äro synhga från vibsa av öarna. Det är

därför icke heller den minsta svårighet att härifrån »upptäcka» detta

land, och historien har ej ens med säkerhet bevarat namnet på den som

först såg det. Det må dock sägas, att Smith möjhgen ej var den förste
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som sett Sydshetlandsöarna, cfLersoni vissa oinsUindii^liclcr anlvda,
aLL de möjliivon kunna ha varit anträflade nai>ra ar ti(hoarc av auKTi-
kanska salfangaro, som av konkurr^nsliiinsyn licndighaUit sin uj)i)tiic'kl.

I varje fall strömmade genast fartyg till frän alla kanter lör att utnyttja
de rikedomar av pälssiUar, som levde här, ocli liera av dessa fångstmän
ha kraftigt bidragit till områdets utforskning.

Helt ensamma om arbetet skulle dessa dock ej förbli, lilott två år

efter den första upptäckten besöktes dessa trakter av en stor rysk sjö-

expedition under v. Bellingsliauscn, som här blev upptiickare av de
första kända länder söder om polcirkeln, Peterön och Alexanderlandet,

även det senare troligen en ö. Expeditionen var utsänd redan innan
Smiths upptäckt blivit bekant och med direkt uppgift att studera syd-

polstrakterna, vilka den kringseglade på genomsnittligt betydligt högre

])reddgrad än Cook. Belhngshausen beskrev också sälfångsten kring

Shetlandsöarna, som då stod i sitt flor. När denna sedan började min-
skas, gav detta anledning till en del färder i avlägsnare farvatten för

att söka efter nya jaktmarker. Bland dessa knyter sig ett särskilt in-

tresse till en färd, som i februari 1823 företogs av J. WedcleU något

öster om detta område, emedan han där på ett så godt som isfritt hav
nådde 74° 15', för lång tid den sydhgaste kända breddgraden. För nya

landupptäckter ha vi senare att tacka en annan sälfångare Biscoe,

som åren 1830—32 omseglade sydpolsområdet och därvid dels i samma
område som de föregående upptäckte en ny kuststräcka, Graham land.

vilken ofta fått ge sitt namn åt hela området, dels långt östligare, söder

om Indiska havet, fann ett helt nytt land, Enderby land, den första

kända delen av det nuvarande Ostantarktika, ett namn vars innebörd

och omfattning vi strax skola lära känna.

Afrikas upptäcktshistoria kan indelas efter flodområdena, nordpol-

trakternas efter de problem, vilkas lösning vid skilda tideer u])ptagit

intresset. Även Sydpolens världsdel synes sönderfalla i ett par huvud-

avdelningar, men upptäcktsforskningen därstädes låter sig bäst indelas

efter vissa historiska perioder av ivrigare arbete, under det emellan

dem intresset varit mindre. Den första perioden ha vi nyss skildrat,

karakteriserad som den var av smärre och mera tillfälliga upptäckter

i samband med sälfångsten och i reg 4 utan förening med vetenskapliga

arbeten. Den hade emellertid ånyo väckt ett tämhgen livligt intresse

för dessa så ytterhgt okända regioner. Särskilt var det den nya jord-

magnetiska vetenskapen, som behövde iakttagelser också härifrån, och

så utrustades mot slutet av 1830-talet tre stora expeditioner, en fransk

under Dumont D'Urville, en amerikansk under Wilkes och en engelsk

under den magnetiska nordpolens upptäckare James Clark Ross. Där-

med äro vi inne i sydpolsforskningens andra stora skede. Alla tre ex-
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peditionerna hade betydliga framgångar, viktiga landupptäckter gjor-

des, och genom dem grundlades vår kännedom om den antarktiska

naturen. Wilkes upptäckte och följde 1840 på en sträcka av omkring

2,800 km., i allmänhet dock på betydligt avstånd, en vidsträckt kust,

som nu plägar bära hans nann, och som för första gången gav oss en

föreställning därom, att här ligger ett landområde av världsdelsutsträck-

ning. Om möjligt ännu viktigare blev Ross' expedition, som tillbragte

3 somrar innanför polcirkeln, men som började sin verksamhet först

1841. Trängande söderut under

Nya Zeelands längdgrad lycka-

des han passera packisen och

komma in på ett jämförelsevis

isfritt hav, där han på ungefär

70° s. br. träffade ett nytt land,

vars kustlinje han följde i rakt

sydlig riktning tills han nådde
78° ir, för långa tider mänsk-

lighetens yttersta sydpunkt.

Längst i söder i detta nya

Victoria land upptäckte han

två väldiga verksamma vul-

kaner, och i deras närhet

gjorde han ett ännu märkligare

fynd, i det hans väg där stäng-

des^^av en 50—60 m. hög lodrät

isvägg, som efter vad vi nu

veta begränsar ett vidsträckt

fält av jämn is. Det var Ross'

berömda »isbarriär», för senare

expeditioner ingalunda ett hin-

der, utan själva vägen till sydpolen, den första representanten för den

isform vi nu känna under namnet schelfis. Även i det västantarktiska

området gjorde Ross 1843 viktiga upptäckter på östra sidan av det

land Biscoe sett.

Man skulle ha väntat, att alla dessa märkliga upptäckter väckt ökat

intresse för Antarktis, men så blev ingalunda fallet, och det förefaller

nästan obegripligt, att sålunda ännu i våra dagar, vid 20: de århundra-

dets början, en sista av jordklotets verkligt stora gåtor återstod att

lösa, med okända länder och okända landskapstyper. Under nära 50

år ha vi blott att förteckna några tillfälliga besök av fångstmän och

andra sjöfarande, och den enda viktigare upptäckten gjordes av en

bland dessa, norrmannen C. A. Larsen, som 1892 förbi det område, där

Fiff. James Clark Ross

(1800—1862).
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Ross sist arbotado, Lriinode fraiu I ill (J«S° 10' jiinos oii nyu[)i)Uirkt. kust,

som han kallade Kuiii) Oscars land. Frän donna lid hlcv dork inlrcsscL

för detta stora okända område allt större, och frän 1898 kunna vi räkna
ett nytt skede i den antarktiska forskningen, som nu där avslöjat i alla

fall de viktii^aste gåtorna. Det inleddes av tvä isolerade expeditioner, en

belgisk under de Gerlache 1898 och en norsk-engelsk under Carsten

Borchgrcvink. Den förre vistades några veckor i fjordarna på nord-

Fig. 39. Lodrätt vägg, c:a 85 meter hög, i den stora »isharriären» (efter R. F. Scott).

västhörnet av Grahamlandsområdet, och drev sedan nära ett år kring

med drivisen, den första gång som människor övervintrat söder om

polcirkeln. Borchgrevink övervintrade 1899 på Victorialand och nådde

följande sommar under en slädfärd från Ross' yttersta punkt några

mil längre söderut än denne.

Men det stora steget för Antarktis' utforskning blev dock även denna

gång taget av ett antal från olika länder samtidigt utrustade expedi-

tioner, som dels i inbördes tävlan, dels i avtalat samarbete skulle gripa

sig an med den stora uppgiften. Tre av dessa expeditioner, en engelsk

under Robert Scott, en tysk under v. Drijgalsld och en svensk under
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Otto Nordenskiöld, utgingo från Europa hösten 1901. Till dem slöto

siö sedan en skotsk under Bruce 1902 och en fransk under Charcot 1903.

Den tyska expeditionen skulle arbeta söder om Indiska oceanen, men
frös redan norr om polcirkeln fast i isen utanför en nyupptäckt kust i

fortsättningen av Wilkes land, och måste där arbeta under mycket

ogynnsamma omständigheter. Den svenska expeditionen hade sitt

arbetsfält å den östra, atlantiska sidan av länderna söder om Sydamerika,

och här övervintrade å Snow Hillön under 64^'-'° s. br. en avdelning

Fig. 40. Den svenska övervintringsplatsen på Panleton 1903. Antarktiskt landskap
med pingviner.

under ledaren själv, medan fartyget »Antarctic» under ledning av J. G.

Andersson tillbragte vintern- vid Sydamerika. Under nästa års excep-

tionella isförhållanden blev emellertid fartyget krossat i isen på sin väg

söderut, och expeditionen blev för denna vinter delad på 3 avdelningar,

som under dram.atiska omständigheter i oktober och november 1903

nådde förbindelse med varandra, samtidigt med att ett argentinskt

undsättningsfartyg nådde dit: en från Sverige utsänd expedition kom
först senare fram. Från fartvöet och under slädfärder kartlades den

inre kuststräckan, så att kartan över denna del av Antarktika nu fick

sin slutliga form. För den geologiska utforskningen av den nya

världsdelens utvecklingshistoria har intet område erbjudit sa stora

möjligheter som detta.
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Den engelska expeditionen, som (ivcrvinlnule pu Xicloria hiiid,

kunde börja från en mycket sydligare utgångspunkt i ungefär 7S s. hr.,

och var därför den enda som kunde tänka i)a vn frainslöl mol polen.

Därvid nådde man över Rossbarriären med slädar 82 17', liela tiden

på avstånd följande en okänd berglandskusl. Iniga mindre viktig blev

en andra slädfärd rakt mot viister in över en luig isplata, den första

längre färd över den antarktiska inlandsisen. En nyupptäckt, möjligen
tidigare av Ross sedd land-

massa öster om Rosshavet

fick namnet Kung Edwards

land. På grund av de svåra

isförhållandena kom även

denna expedition först 1904

hem. Den kanske viktigaste

landupptäckten gjordes emel-

lertid av den skotska expedi-

tionen, som på östra sidan

av vad vi kalla Weddellhavet

fann en ny kust, Coats' land.

Den franska expeditionen

övervintrade 1904 på Graham
land och kartlade sedan kus-

ten längre söderut, och dess

ledare Charcot har även åren

1908—10 fortsatt sina ar-

beten i samma område längre

västerut och med ännu vik-

tigare resultat.

Som resultat av alla dessa

ansträngningar kunde man
nu med tämligen stor visshet

säga, att kring Sydpolen breder sig ett land av världsdelsstorlek,

Antarktika eller Antarktien, och vidare att detta land synes vara upp-

delat i två från varandra väl avgränsade om än kanske samman-

hängande landmassor. Den större av dessa, med Victoria land,

Wilkes land, Enderby land och Coats land, ligger huvudsakligen söder

om Indiska oceanen och kan lämpligen kallas Ostantarktika. Den

andra, mindre, med Grahams land som sin viktigaste hittills kända del,

ligger söder om Sydamerika och Stilla havet, och betecknas som Väst-

antarktika. Alla sydpolsländer äro täckta av oerhörda ismassor, som

t. o. m. som flata fält sträcka sig ut på omgivande havsområden. Syd-

polsnaturen blir härigenom långt mera öde än den arktiska, en verklig

n£ 1I
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isöken, och förklaringen härtill ligger i klimatet, som särskilt om som-

maren är mycket kallare än i norr.

Stilleståndet i upptäcktsforskningen blev ej långt. Redan 1907

utgick från England en av Scotts följeslagare Ernest Shackleton för att

från det område där denne arbetat fortsätta hans verk. Genom en med

beundransvärd energi utförd slädexpedition över den flata schelfisen

och sedan uppför fjällmurens isklädda sluttningar kom han upp på en

jämn isplatå i nära 3,000 meters höjd, vilken tycks behärska hela det

inre Ostantarktika, och nådde där i januari 1909, några veckor innan

Peary fann nordpolen, fram till Syd-

polens närhet, till 88° 23', medan
samtidigt en annan avdelning av ex-

peditionen lyckades tränga fram till

den magnetiska Sydpolen. Shackle-

tons expedition är en av de märk-

ligaste i hela vårt århundrade, och

förutom Ross har ingen sydpolsfarare

haft en framgång sådan som hans.

Den stora gåtan om sydpolsvärldens

inre var löst, och det var blott en

tidsfråga, när polen själv skulle nås.

Redan nästa år 1910 begav sig

Robert Scott ånyo ut för att med
en synnerligen väl utrustad expedi-

tion söka hemföra denna seger. Han
skulle emellertid få en oväntad med-

tävlare i Roald Amundsen, som sam-

ma sommar lämnat Norge för att,

som det hette, över Berings sund

bege sig till Norra Ishavet, men plötshgt beslöt att i stället gå söderut

med Sydpolen som sitt mål. Scott övervintrade vid sitt eget gamla

arbetsfält, medan Amundsen med 7 följeslagare förlade sin station på

isbarriären nära Kung Edwards land, nästan en breddgrad sydligare

än Scott, och ungefär 650 km. från dennes station. Med sin rika erfa-

renhet och en utmärkt utrustning av goda hundar lyckades Amundsen

i en med stor skicklighet genomförd slädexpedition nå själva polen den

15 december 1911. Scott använde som dragare sibiriska hästar och motor-

slädar och blott några få hundar, och hans färd gick mycket långsam-

mare, så att han först den 17 januari nådde polen, men blott för att där

finna den norska flaggan hissad. Den sålunda försenade hemfärden

blev ytterligt svår, med stormar och sträng kyla; medan provianten

närmade sig sitt slut, avtogo också deltagarnas krafter, och slutligen

Fig. 42. Sir Ernest SchacJdeton

(f. 1874).
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kom man oj längre. Den sista tältplatsen slogs i en förfärlig snöstorm,

och där fnnno Scott och de två sista av kamraterna sitt slut. Fa expe-

ditioner ha haft ett mera tragiskt öde, men i polarforskningens historia

intager den ett betydande rum,

och dess vetenskapliga resultat

äro synnerligen värdefulla.']

Ännu återstå ett par expedi-

tioner att nämna. Australiern

Mawson, förut en av Shackletons

följeslagare, undersökte åren 1912

—14 det dittills nästan aldrig be-

sökta Wilkesland, där icke minst

hans iakttagelser över jordens väl

icke kallaste men »strängaste» kli-

mat äro av stort intresse. Med
rätta kallar han boken om sin färd

»The home of the blizzard», »snö-

stormens hemland». Den tyske

officern Filchner företog ungefär

samtidigt 1912 en expedition till

Weddellhavet, som han följde mot
söder till där det avbrytes av en

Rossbarriären alldeles motsvarande

platå av schelfis, som utgår från

ett stort nyupptäckt land. Redan

år 1914 stodo två expeditioner fär-

diga att i tävlan med varandra från

detta land söka övertvära den

antarktiska kontinenten och där-

med möjligen lösa den stora gåtan

om sambandet mellan Väst- och

Ostantarktien. Den ena
i^
under

österrikaren König hindrades av

världskriget att gå ut; den andra

under Shackletons ledning lämnade

Europa under krigets första dagar

i augusti 1914, men lyckades ej ens nå fram till det nya landet.

Infruset i isen drev hans fartyg norrut och krossades under vintern,

och endast under stora svårigheter och äventyr lyckades deltagarna

rädda sig till Sydshetlandsöarna, där de sedan blevo avhämtade.

Så har nu emellertid i Antarktis under de senast gångna 20 åren

slöjan lyftats över de största hemligheterna, men ännu föreligga här

Fig. 43. Roald Amundscn (f. 1872)

i polardräkt.
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jordens sista stora återstående gåtor. Orsakerna härtill äro flera: det

avlägsna läget, det utomordentligt ogynnsamma klimatet med dess

svåra stormar och ej minst de ringa praktiska resultat, som forskningen

här syntes lova. Åven i detta hänseende har dock läget ändrat sig,

sedan numera en omfattande och mycket lönande valfångst bedrives,

särskilt vid de söder om Sydamerika belägna öarna, och man synes med
visshet kunna påräkna, att de närmaste åren skola ge anledning till

nya, och stora forskningsfärder mot vad numera med rätta kan beteck-

nas som jordklotets enda stora »vita fläck».

Fig. 44. De omkring år 1905 okända delarna av sydpolsområdet (streckade), i jäm-
förelse med Australien (svart) och de brittiska öarna. Enl. W, S. Bruce.
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VI.

DE LEDANDE DRIVFJÄDRARNA VID JORDKLOTETS
UTFORSKNING.

För visso återstår ännu ett stort arbete, innan iicla jordens yta kan
anses känd, men envar, som följt den utveckling vi i det föregående sökt

skildra, vet vilket jättesteg det 19:de århundradet tagit mot detta

mål. Ännu en sista gång har mänskhgheten genomlevat ett de stora

upptäckternas århundrade. I talrika handböcker på många språk

ha översiktliga skildringar av detta forskningsarbete blivit samman-
ställda, och vad man däröver vill veta finns framlagt i dessa tusenden

av reseverk, bland vilka flera höra till århundradets »gyllene böcker»,

som var i sitt skede haft en läsekrets, tävlande med vad samtidens

yppersta skriftställare kunnat erhålla. Liksom rese- och arbetsmeto-

derna ha också resultaten i olika trakter varit mycket växlande, och

vär kunskap om jordens avlägsnare länder är i olika områden av helt

olika art. Vill man djupare förstå dessa skilj aktigheter, måste man ock

något grundligare analysera forskningsresornas karaktär, och en syn-

punkt som då framför andra framställer sig är den om de olika driv-

krafter, de strävanden och mål som i skilda trakter och vid skilda tider

givit anledning till färderna och fört de resande forskarna framåt.

Sett från denna synpunkt kan man säga, att forskningsarbetet

rör sig efter två huvudbanor. Det är lätt att förstå, att flertalet av

de färder och företag, som fört kunskapen om jorden framåt, haft som

sin huvuddrivfjäder den praktiska nyttan i någon form, men sam-

tidigt ha dock oftare än man kanske på förhand skulle tro resande

dragit ut utan någon sådan hänsyn, endast för att samla vetande.

Naturligtvis finnas mellan dessa båda huvudlinjer alla möjliga över-

gångar, och man kan icke säga att någondera gruppen, icke heller,

som man kanske skulle vilja tro, den senare, i och för sig vore av större
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geografiskt värde än den andra. Betydelsen av en geografisk forsknings-

resa betingas av ledarens energi och förmåga att trots alla svårigheter

tränga fram över gränserna till det okända, och på samma gång av

deltagarnas förmåga att samla och framlägga iakttagelser från så

många områden som möjligt, och det är ingen säkerhet att den som
ledes av mera ideella eller vetenskapliga syften har företräde i dessa

hänseenden.

Den drivfjäder, som i alla tider från fenicierna till de portugisiska

sjöfärderna och ännu långt senare framför andra lockat människor ut

i det okända, har varit hoppet om ekonomisk vinning, särskilt genom
handel med de infödda. Än i dag står samma förhoppning i de flesta

fall ledande för kulturmänniskans verksamhet i avlägsna länder,

men för att i nya områden nå detta mål ha utvandrarna dock under

större delen av det gångna århundradet måst lägga arbetet i något andra

former. Handeln med de infödda kunde endast bli verkhgt lönande i

kustområdena och kring de största floderna samt i länder bebodda av

en någorlunda högtstående befolkning, och dessa delar av jorden voro

till största delen redan tidigare upptäckta och tagna i anspråk. I de

flesta fail måste man därför nu försöka att själv taga vara på naturens

rikedomar, och så tog i högre grad än förr utnyttjandet av främmande
länder formen av kolonisation, ett politiskt besittningstagande

genom vita män, som fast slogo sig ned därute för att antingen för-

driva de infödda och själva utnyttja jorden eller för att begagna de in-

föddas arbetskraft för sin egen fördel. I förra fallet uppstår gärna

efter längre eller kortare tid en s. k. invandringskoloni, en stat med
nästan helt vit befolkning och kultur av europeisk typ, och denna väg

brukar utvecklingen gå överallt, där de vita själva utan hinder av kli-

matet kunna arbeta i jorden. Helt annorlunda i tropiskt- fuktiga om-
råden, vilkas yppiga växtlighet ej blott med hänsyn till massan ger

ett resultat, som vida överstiger våra kargare länders, utan också fram-

bringar en mängd produkter, som nu för oss blivit nödvändighets-

varor, men som omöjligt kunna växa i ett klimat som vårt. Trots

deras mördande klimat utövar därför koloniseringen av dessa områden

en oemotståndlig lockelse för vita invandrare, men jordbruket måste

här bedrivas i plantager med hjälp av infödda eller vid tropiska för-

hållanden vana arbetare. Så olika dessa två koloniala typer än till

hela sin karaktär äro, för vinnande av ökad kännedom om jorden bli

de båda nästan lika viktiga, och det spelar härvid ingen större roll,

om de efter en tids utveckling frigöra sig från sina vita herrar i moder-

landet och bilda självständiga stater.

Kolonisationen är ju ingalunda egendomlig för vårt århundrade,

men den har först i vår tid blivit en världsomfattande företeelse, som
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mom kanske äii luiivon annan lilklra«>;clsc i niänskliifliotons historia för-

ändrat folkens och ländernas öden. Det är teknikens framåtskridande,
möjligheten alt behärska och driva handel med även avliigsna inlands-

områden, som möjliogjort denna utveckling. AtL i siffror ange koloni-

sationens utbredning under det 19:dc århundradet är icke liill. Till

namnet behärskade den vita rasen redan vid 180(J-talets början sliirre

delen av Amerika och vida områden i Asien och Afrika, men om ell

verkligt herravälde kan man på sin höjd tala i halva Amerika, i delar

av Sibirien och Indien samt å en del öar och smärre kustonnåden.
Numera kan det däremot sägas, att hela den kända jorden står under
inflytande av kulturstaterna, till vilka man ju utan fara kan räkna
Japan och även Kina. Men visserligen existera ännu i dag nutidens

koloniala jätteriken i någon mån endast på papperet; vi ha redan sett

vilka betydande sträckor som t. ex. i Canada eller Brasilien eller i det

fransk-afrikanska kolonialriket aldrig varit beträdda av någon vit

och därför icke gärna kunna sägas stå under dessas direkta herravälde.

Vad utvecklingen i de ohka världsdelarna beträffar, så möta vi i Amerika
och stora delar av Asien närmast en utvidgning av redan existerande

statsindivid, medan Afrika under 1800-talet är den stora kolonisations-

världsdelen framför andra. Även Australien kan i sin helhet under

detta skede sägas ha erövrats av den vita kulturen, och det samma
gäller också stora trakter i Väst- och Sydostasien.

Det är ju självklart, att detta politiska genomträngningsarbete

genom oerhörda områden, som för 100 år sedan voro alldeles okända,

i den väsentligaste grad har bidragit att vidga våra kunskaper. Varje

erövringsföretag har föregåtts av pioniärexpeditioner, som ofta di-

rekt och medvetet gått ut för att skaffa upplysningar om landets värde

och om möjligheterna att där taga sig fram. Framför allt gäller detta

Afrika, där Livingstone och Stanley, så olika varandra i övrigt, båda

voro starkt intresserade av världsdelens kolonisering, varvid Stanleys

senare resor utvecklade sig till direkta erövringsföretag. En hel rad

av de mest lysande namnen i Afrikas upptäcktsliistoria bäras av per-

sonligheter, som skänkt sitt fosterland vidsträckta länder och pro-

vinser. Tyskar sådana som Wissmann, Emin och Peters eller frans-

män sådana som de Brazza höra liksom många andra större och min-

dre utforskare från samma länder eller från England, Italien eller

Belgien till denna grupp. Nästan ännu viktigare blir i längden det

detaljforskningsarbete, som efter den politiska äganderättsförklaringen

måste taga vid för att möjliggöra ett utnyttjande av de nya områdena.

Också hit höra många av de visserligen mera begränsade men därför

icke mindre viktiga expeditioner, som omnämnas i upptäcktshistorien

— vi erinra endast om fransmännens utomordentligt betydelsefulla

93



DE LEDANDE DRIVFJÄDRARNA VID JORDKLOTETS UTFORSKNING.

arbeten i Nordvästafrika — men i detta skede gäller det dock fram-

för allt specialforskning. Ån är det kartläggningsexpeditioner, ofta

inriktade på bestämda syften, t. ex. att skaffa nya komunikations-

leder, än gäller det studier av växtligheten och dess betingelser, än

av själva befolkningen, dess utbredning och antal, språk och kultur.

Det är framför allt detta kombinerande forskningsarbete vi ha att

tacka därför, att Afrika nu hör till de kända världsdelarna.

I Australien och Amerika har det under det senaste århundradet

ej gällt någon politisk erövring utan liksom i Afrika efter världsdelens

uppdelning att faktiskt och ekonomiskt taga i besittning områden,,

som förut ofta endast till utsträckning och läge voro bekanta, men
resultatet och formerna ha varit de samma. Levis och Clark, Fremont,

som inledde Västamerikas erövring från mexikanerna, och alla de

stora australiska forskningsresandena från Wentworth och Leich-

hart till Stuart och Lindsay ha alla dragit ut för att göra det land,,

som födt eller adopterat dem, rikare genom att öppna nya områden

för handel och kultur. Det samma gäller också i ej mindre grad det

stora forskningsarbetet i Centralasien, där ryssar och engelsmän mött

varandra. Litet svårare är det att placera de män, som dragit ut på
forskningståg från länder, som ej deltaga i kolonisationsarbetet.

Visst är dock att även dessa ofta, om än mer indirekt, stått i denna

verksamhets tjänst. Ej heller kan man tvivla att en väsentlig del

av den vetenskapliga utforskningen i mindre kända trakter bildar

en länk i detta vad vi kunna kalla territoriella besittningstagande.

När staterna upprätta topografiska kartkommisioner eller central-

anstalter för geografisk undersökning av sina avlägsna områden eller

kolonier, är det främst den praktiska nyttan för staten och enskilda

det gäller, ehuru materialet sedan också kommer geografien till godo..

I det nyare forskningsarbetet spela dessa i allmänhet av regeringarna

själva eller av statens myndigheter, ofta också av de stora geografiska

sällskapen kraftigt understödda företag en ytterst betydelsefull rolL

De representera det långvariga, kontinuerliga arbetet, och de ha till

sitt förfogande då det verkligen behövts haft rikligare medel. Hit räkna

vi pioniärerna, som djärvt trängde fram, i samförstånd med de in-

födda, där så var möjligt, men eljest i strid med dem, längs flodernas-

förgreningar, genom Afrikas och Brasiliens urskogar, genom Australiens

och Centralasiens öknar eller över den arktiska tundran, och som för

oss först avslöjat jordklotets stora hemligheter, män, för att ge ännu

några exempel, sådana som Eyre och Mac Gregor, Foureau, Moreno,

Rondon och Vilkitzkij. Men hit få vi lika säkert också räkna de veten-

skapsmän och detaljforskare, i många fall även kartografer, som å offent-

ligt uppdrag fortsatt deras arbete, ofta ännu under stora svårigheter
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långt borta fraii allt vad civilisaliDiion ])ju(lcr, och som därvid ej stan-

nat vid att beresa enstaka linjer, utan bredt ut jordkännedonien över

vida ytor, män sädana som Mitchell i Australien, Kverest och hans med-
arbetare i Indien eller Dawson och de övriga amerikanska geologgeo-

graferna.

Den geografiska forskningen har emellertid ocksä pä andra sätt

dragit betydelsefulla fördelar av resor ocli arbeten, som närmast ut-

förts för praktiska syften. Här är det icke möjligt att ge annat iin nägra
få exempel. Ett sådant fält, där liksom vid själva koloniseringen

statsn\'ttan varit bestämmande, ehuru det icke som där i^ällt att tajza

nya landsträckor i besittning, är regleringen av tvister rörande gränserna

mellan stater och kolonier, som från en eller annan utgångspunkt
småningom bredt sig ut över förut okända områden, tills de slutligen

mötts. Till en början ha de åtskilts av breda zoner utan vit befolkning

och värde för denna. Men så har en dag kommit, då det blev nödvän-
digt att veta var gränsen gick, och dess fastställande har då ofta givit

anledning till noggranna och omfattande topografiska undersökningar,

som i väsentbg grad gjort kartan rikare. Sådana ingående kartläggnings-

arbeten i omtvistade högfjälls- och urskogsområden ha utförts i gräns-

bältena mellan flera av de sydamerikanska republikerna och även på
åtskilliga håll i Afrika.

Komma vi så till de forskningar och upptäckter, som föranledts

av enskilda personers strävan att i främmande länder vinna rikedom

eller skaffa värdefulla produkter. I alla tider har det funnits dylika

naturprodukter, som på samma gång de varit ytterst begärliga för

Europas folk endast kunnat anskaffas genom djärva färder i avlägsna

länder. I forntiden var det tennet, som hämtades från brittiska öarna.

I ett senare skede gåvo Orientens kryddor anledning till de geografiskt

betydelsefullaste färder historien känner, medan de nordliga region-

ernas dyrbara pälsverk föranledde Sibiriens snabba kolonisering och

befolkande. Pälsverksjakten har även i vårt århundrade spelat en

stor roll, och bland annat bidragit till den kanadensiska nordens in-

förlivande med kulturen. En ännu större roll ha säl- och valdjuren

spelat för den geografiska erövringen av polarvärlden, där de länge

bildat den enda ekonomiska lockelsen. Flera berömda polarexpedi-

tioner, såsom Scoresbys resor vid Grönlandskusten samt Weddells

och Larsens färder i södra ishavet, ha uteslutande föranletts av efter-

forskningen efter nya fångstområden, och i det hela var det sälfångsten,

som gav anledning till den snabba utforskningen av de västantarktiska

länderna efter deras upptäckt genom William Smith. På ett liknande

sätt har i de tropiska urskogarna kautschuken spelat en roll för den vita

erövringen av vissa områden, som eljest länge skulle fått varda orörda,

~95



DE LEDANDE DRIVFJÄDRARNA VID JORDKLOTETS UTFORSKNING.

men det må erkännas att insamlandet av denna naturprodukt oftare

lett till grymheter mot de infödda än till viktigare geografiska forsk-

ningar.

En produkt, som i alla tider behållit sitt värde och alltid lockat

människorna ut i fjärran länder, vore de än så öde och otillgängliga,

är guldet. Även under det gångna århundradet ha större guldfynd

flera gånger spelat en viktig roll för koloniseringen och forskningen.

Första gången var när inom få år Kaliforniens och Australiens väldiga

guldrikedomer upptäcktes. Två områden av världsdelsstorlek, vilka nu
spela en betydande roll bland kulturländerna, fingo då för första gången

uppmärksamheten riktad på sig, och hand i hand med guldutvinnandet

följde först en närmare utforskning och sedan en verklig fast bebyggelse

av vita. I Australien ha sedermera alltjämt nya provinser, senast

den västaustraliska öknen, genom guldet öppnats för kulturen. En lik-

nande verkan utövade vid århundradets slut guldfynden kring Klon-

dikefloden och i angränsande delar av det halvarktiska Alaska, där

än en gång stora människomassor strömmade samman till en nästan

obebodd ödemark, som sedermera blivit grundligt undersökt och

kartlagd, varvid även andra mineralfyndigheter visat sig vara av be-

tydande värde. Däremot har århundradets och alla tiders största

guldfynd, Witwatersrand i Transvaal, ej på samma sätt varit av be-

tydelse för geografien, medan däremot Sydafrikas historiska utveckling

fullständigt bestämts genom detta.

På många olika fält skulle vi kunna fortsätta dessa exempel på huru

den geografiska forskningen befruktats genom den lockelse, som svår-

åtkomliga naturprodukter utövat. På samma sätt har också handeln

med de infödda verkat, och mera än en av de ofta långt ifrån högt

bildade män, som vågat livet närmast för den ekonomiska vinning

sådana handelsföretag kunna medföra, har kommit hem med viktiga

uppgifter om okända områden, ibland efter att ha genomfört synnerligen

djärva och intressanta färder. De första övertväringarna av Afrika

gjordes sannolikt av portugisiska handlande.

Bland de drivfjädrar, som givit anledning till århundradets geo-

grafiska resultat, är det en som intager en särskild mellanställning

mellan den praktiska nyttan och den mer ideella forskningen för

forskningens skull. I alla tider ha män dragit ut till avlägsna länder,

trotsande de svåraste faror, för att där utbreda sin religiösa tro. Sär-

skilt i tidigare århundraden ha vi många exempel på att dessa missio-

närer och deras arbete blivit av stor betydelse för den geografiska

kunskapen, men i föga mindre grad gäller detta om vårt århundrade,

då deras bildningsgrad ofta varit högre och deras intresse för själva

folken djupare. En av århundradets allra främsta forskare, Living-
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stone, började sin bana som missionär och l)ibchöll under alla sina resor

missionärens blick för människor och natur. Just etnologien, kiinne-

domen om naturfolken och deras kultur, har i ännu liöorc gnid -in den
egentliga geografien dragit fördel av missionärernas verksamliet, som
härvidlag blivit en av våra förnämsta kunskapskällor. ^len ocksä i

övrigt ha missionärer gång efter annan stått som pioniärer för» kän-
nedomen om obekanta regioner, varvid de haft fördelen att lättare

än andra kunna skaffa upplysningar från de infödda. Vi behöva en-

dast erinra om namn sådana som Huc och Gabet i Sydkina och Tibel,

Krafft och Rebmann i Ekvatorialafrika, Grenfell i Labrador och många
andra, för att man skall se vad denna verksamhet betydt för geografien.

Det kan ju ej förnekas, att i viss kontrast till alla dessa forsk-

ningar stå de expeditioner, vilkas ledare icke drivits av hoppet om
praktisk vinning för egen eller hemlandets räkning, ej heller i övrigt

hämmats av andra uppgifter, till vilka i främsta rummet hänsyn måste

tagas, utan som låtit sig ledas uteslutande av sin önskan att avslöja

naturens hemligheter. Visserligen blir skillnaden icke så stor, särskilt

då det gäller de tidigare pioniärexpeditionerna, vilkas framgång bero

på helt andra synpunkter, och där praktiska fördelar ofta i alla fall

spela mindre direkt roll. Den ledande drivfjädern vid dessa forsk-

ningar behöver för övrigt ingalunda alltid vara mera ideell än vid

koloniseringsarbetet. Ära, berömmelse och ekomomiska fördelar ha

ofta i långt högre grad kommit ledarna för upptäcktsfärder i trakter

utan praktiskt värde till del, än dem som t. ex. på offentligt uppdrag

rest ut för att förbereda besittningstagandet av ett dittills okänt om-

råde, och som kanske måst begrava en stor del av sina resultat i hem-

liga rapporter, vilka ej fått framläggas för den stora allmänheten.

Men just detta starka beroende av allmänhetens dom och kritik l)lir

ofta en anledning till att resultaten bli mångsidigare och planerna

djärvare i det förra fallet än i det senare, och det är ingen tillfällighet,

att århundradets stora polarexpeditioner hört till de mest uppmärk-

sammade av alla. Det är blott när ledarna med åsidosättande av andra

synpunkter drivits uteslutande av sin önskan att vinna ett rekord

eller att fort komma fram, och därför försummat alla grundligare

arbeten, som expeditionerna på grund av sin ensidighet till viss grad

förlorat i värde. Å andra sidan ha just sådana färder ofta fört allra

längst in i det okända, och den omständigheten, att t. ex. Pearys ex-

peditioner k u n d e ha gett ett mycket rikare material av iakttagelser,

hindrar oss ej att erkänna, att få polarforskare bragt oss resultat a\

större geografisk betydelse än hans.

För övrigt finns det naturligtvis ett mycket stort antal fall både i

äldre och nyare tid, där expeditionernas syfte knappast på något sätt
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påverkat deras resultat och därför icke alls lämpar sig som indel-

ningsgrund. Vart skall man t. ex. föra Barths, Spekes och Burtons

expeditioner, som i sina följder blivit av så eminent praktisk betydelse,

ehuru detta knappast varit ledarna medvetet under färdens gång,

och så olika de syften och önskemål varit, som drivit Przevalskij och

Sven Hedin vid deras resor i Centralasien, ha dock deras rent geografiska

resultat varit av likartad karaktär.

Det återstår emellertid ännu en grupp av forskningsfärder, vilka spe-

lat en stor roll i århundradets upptäcktshistoria, men liksom missionärer-

nas geografiska verksamhet stå emellan de båda huvudgrupperna. Deras

mål har varit ideellt, icke praktiskt, men huvudsyftet har icke varit

geografiska upptäckter och forskning, icke att tränga fram över grän-

serna till det okända och där skaffa allmän geografisk kunskap. Vi

mena här de expeditioner under vetenskaplig ledning, som utförts

för vetenskapens egen skull, icke för dess praktiska användande,

zoologers, botanisters, morfologers eller etnografers resor i okända
länder. För det moderna kulturarbetet betyda dessa färder en oer-

hörd insats, för naturvetenskapens utveckling ha de varit nästan lika

oumbärliga som arbetet vid forskningsbordet, och stora kapitel av den

allmänna geografien äro byggda på deras resultat, men deras syften

äro ofta för specialiserade, och för att vinna sina rika resultat och fram-

för allt för att göra insamlingar av naturföremål måste deras ledare

helst undvika alltför okända och otillgängliga områden. Därför spela

dessa rent vetenskapliga färder långt mindre roll i upptäcktshistorien

än mången föreställer sig. Naturligtvis gäller detta ej om de stora

upptäcktsexpeditionerna under vetenskaplig ledning. Även bland dem
är det dock blott mycket få — vi nämna A. E. Nordenskiölds och Nan-

sens polarexpeditioner och kanske, om än med tvekan, Humboldts

resor — som utan att i någon mån offra den vetenskapliga synpunkten

ledt till geografiska upptäckter av första ordningen, men många andra

höra till de värdefullaste och delvis också till de mest kända av nyare

geografiska resor, och vad vi i inledningen nämnt om sambandet

mellan upptäcktsforskning och vetenskap i 19: de århundradet äger

för visso giltighet. Frånsett ett antal polarforskare erinra vi om re-

sande sådana som Junghuhn och Middendorf, vilka dock båda utfört

sina forskningar på offentligt uppdrag, eller om Richthofen och v. d.

Steinen. Många av dessa forskare ha också genom det glänsande språk,

vari de skildrat sina iakttagelser, blivit av betydelse för geografien.

Vårt århundrade bildar den sista perioden i det grundläggande ske-

de, som snabbt synes närma sig sitt slut, då det framför allt har gällt

att lära känna jordens yta i dess helhet, och den geografiska forsk-

ningen ännu måste vara tacksam för allt det material den kunde få,
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utan att behöva fråga efter dess vetenskapliga karaktär. Numera
har dock länge betydelsen av mera vetenskapliga forskningar stått

klar för alla, och en stor geografisk expedition, som ej medför några

sådana resultat, kan svårligen sägas ha fyllt rättmätiga krav. Det
är ju icke alltid som ledaren kan vara vetenskapsman, men om så icke

är fallet, kan man dock fordra att han åtföljes av kompetenta special-

forskare, och att dessa få full frihet att arbeta. "Vi kunna också säga,

att det 19:de århundradet bildar början till en ny tid, emedan där-

under grundats den vetenskapliga jordforskningen, studiet av land-

ytan och dess former, av klimatet, av djurens, växternas och de mänsk-

liga kulturtypernas utbredning och inbördes samband, denna all-

männa naturgeografi, som utgör en så viktig del av vårt nuvarande

kunskapsförvärv och för framtiden lovar oss så stora resultat. Vi

skola nu i några följande kapitel närmare sysselsätta oss med år-

hundradets insats på dessa områden.
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VII.

DEN FASTA LANDYTANS VETENSKAPLIGA
UTFORSKNING.

En av de allra mäktigaste bland de drivfjädrar, som fört mänsklig-

heten framåt till vår nuvarande kännedom om jorden, och tillika en som
i detta hänseende i framtiden kommer att spela en allt större roll, är

vetenskapens behov av ökat material från jordens alla delar och länder.

På mångfaldiga sätt verka här naturvetenskaperna liksom vetenskapen

om de främmande folkslagen hand i hand med geografien. Närt. ex.

en botanist samlar växter i Eldslandet, är detta icke i och för sig geo-

grafi; men när han sedan jämför vegetationen med vad man redan känner

från andra områden, och när han söker klargöra de naturliga orsakerna

till dess karaktär, klimatet o. s. v., då samlar han ett viktigt material

för geografisk kunskap, även om man frånser att han under sitt

arbete i ett sådant mindre känt område i de flesta fall icke torde under-

låta att medvetet och direkt utföra geografiska iakttagelser utanför

sitt eget fält. Särskilt i ett något tidigare skede, då geografien själv

ännu ej nått så fasta former som nu^ har den att tacka naturvetenskap-

liga specialforskare för många av sina allra viktigaste bidrag, och flera

bland dem, som vi i de föregående kapitlen nämnt bland den geografiska

upptäcktsforskningens stormän, ha i livstiden aldrig gjort anspråk på
att vara geografer, utan räknat sin huvudverksamhet på andra fält.

Själve Humboldt hör närmast hit, och för övrigt kunna vi här erinra

om män sådana som Junghuhn, Siebold, D'Orbigny, Darwin, något

senare Bastian och många andra.

För övrigt är ju vad vi kalla geografisk landkännedom ytterst

och i själva verket en samling material från en mängd skilda vetenskaps-

områden, som sedan får bilda grundvalen för den geografiska special-

forskningens samlande arbete, och när vi vilja få klart huru kännedomen
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om jordens avlägsna länder skridit framåt, kunna vi oj stanna vid (\vn

första upptäckten, utan måste följa den vidare utvecklingen och se

hur bilden av landskapet och livsformerna blir allt rikare och allsidigare.

F^ör allt det Stanley, Livingstone och Przewalskij betytt, huru olull-

koml g är icke den bild deras berättelser givit av de nya områdena
jämförd med allt det vi nu i varje handbok kunna läsa om deras invå-

nare och folkstammar, djur- och växtvärld, landformer och kultur.

Men geografien nöjer sig icke med att uppställa som sitt mål att

skaffa en sådan fördjupad kännedom om jordens olika länder endast

genom att insamla detaljuppgifter om namn och naturföremål. För
att förstå det geografiska landskapet, däri inberäknat de människo-
samfund som ge det liv, måste man grundligt och jämförande över

hela orden studera de naturdrag, som bygga upp detsamma. Detta

är vad vi kalla den allmänna geografien, som visserligen både till

metod och mål nära sammanhänger med andra vetenskaper, främst

geologien, meteorologien och statistiken. Man har länge tvistat om
vilken av dessa båda huvudsidor, den speciella landbeskrivningen eller

den allmänna natur- och människogeografien, skall anses utgöra

geografiens kärna, men ingen förnekar att också en dylik allmän ut-

forskning av naturdragen enligt naturvetenskapliga metoder, men med
särskild hänsyn till geografiens behov, bildar ett viktigt och nödvändigt

led för att förstå den jord vi bebo.

Att i denna trånga ram söka följa hela denna vetenskapens ut-

veckling är naturligtvis icke möjligt, men genom att framhålla några

av de viktigaste forskningsområdena och söka belysa dem med exem-

pel hämtade från de trakter, där problemen klarast framträda och

därför kunna anses klassiska för vår uppfattning, torde också total-

bilden av vad det 19:de århundradet uträttat för ökad kännedom om
jordytan träda fram i klarare ljus.

Om vi skulle vilja försöka att i en enda sida av jordkunskapen

skaffa oss en god jämförande föreställning om huru det under ett visst

skede stått till med kännedomen om ett bestämt områdes geografi,

så finnes det verkligen en väg att gå, som i regel torde visa sig fram-

komlig, nämhgen studiet av det topografiska kartmaterial, som därstädes

föreligger. En fullgod karta vill ju framför allt visa landskapsformerna,

men den kräver tilhka så grundhga och så mångsidiga förstudier och

innehåller ett så rikt material, att den högst sällan kan föreligga, ifall

icke hela kännedomen om området gått på djupet. Redan en vanlig

god översiktskarta antyder genom »vita fläckar» eller prickade linjer

att det råder betydande olikhet i vår kännedom om olika trakter, men

det är först när vi gå till det bästa och mest detaljerade källmaterialet,

som vi klart kunna se den oerhörda olikheten mellan det fina instru-
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ment, som tar sig uttr^^ck i den topografiska detaljkartan i stor skala

över t. ex. Europas tätt befolkade länder, och de råa skisser längs en-

staka resevägar eller på grundval av osäkra anteckningar efter hör-

sägner från de infödda, som ännu ange vår kunskap om många avlägsna

landsträckor.

Den på triangulering grundade noggranna kartläggningen är en

jämförelsevis ny företeelse, och en framställning av vad som i detta

hänseende var gjort vid århundradets början skulle endast visa en svag

begynnelse i spridda områden. Hurudan ställningen var vid århun-

dradets midt, närmare bestämt 1860, framgår av kartan på fig. 45

som, om den jämföres med motsvarande karta från år 1916, ger en

ganska god föreställning om det storartade arbete, som under de senare

årtiondena uträttats. Båda kartorna indela jordytan med hänsyn till

kartläggningens noggrannhet i fyra grupper. Fjorton femtondelar

av landytan, häri dock inräknade de okända polarregionerna, voro

1860 endast mycket otillräckligt kartlagda, och mera än hälften härav,

i verkligheten tämligen noga halva jordens landyta, måste då ännu

anses kartografiskt okänd. Hit hörde framför allt Afrikas och Austra-

liens inre delar, vidare det nordligaste Asien och Amerika, Central-

asien samt väldiga sträckor även i det inre av Sydamerika. Exakt

kartlagd enligt nutida fordringar var blott V^o av landet, huvudsak-

ligen Västeuropa, inberäknat Sydskandinavien, samt intressant nog

en god del av främre Indien, medan ett ungefär lika stort område kunde

räknas till den andra gruppen, med goda detaljer men utan matematisk

noggrannhet, och oftast utan exakt framställning av landformerna.

Vilken fullständigt förändrad bild visar oss icke kartan från 1916! De

helt okända delarna ha krympt samman till mindre än V', huvudsakligen

belägna i polarregionerna och deras gränstrakter samt i några ökenområ-

den. Den lilla del av jorden, som ett halvt århundrade tidigare var

noggrant kartlagd, har däremot nu vuxit ut, så att den t. o. m. är

större än det okända: så godt som hela Europa, hela det indiska kejsar-

dömet. Japan och stora delar av Förenta Staterna höra nu hit, men

även i de andra världsdelarna t. ex. i Afrika är en god början gjord,

som nu bildar en fast grundval för framtidens arbeten. Även de delar

av jorden, som höra till den i kartläggningshänseende tämligen goda

övergångstypen, ha ökat, men icke så mycket, och blott ungefär

Vi2 av landytan hör hit. Att emellertid framtiden ännu har mycket

att göra framgår därav, att en väldig areal, ungefär V=^ av allt fast

land, måste anses känd endast från de ofullständiga kartskisser, som

hemförts av mer eller mindre tillfälhga besökare, och där mellanrummen

mellan resevägarna på kartan utfyllas av gissningar eller från befolk-

ningen inhämtade upplysningar.
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Redan sådana kartorna nu äro, ha de kriivL ell oeiiiörL arbete, och
det torde finnas få detaljområden, där ett större mänskligt kullur-

arbete blivit nedlagt än här. jNIen deras betydelse är också stor, ocii

ett noggrant kartläggningsarbete bildar i\cn obetingat iiödviindiga

grundvalen ej blott för en fullgod kännedom om jorden utan ock för

många praktiska syften. Deras huvudändamål har i många länder
varit att tjäna militära ändamål, och varje land har skött ari)etet

från sina egna nationeLa synpunkter. Vid sidan av de topografiska

kartorna ha kulturländerna skaffat sig ofta mycket storartade kartverk

för särskilda ändamål, såsom kustkartor och sjökort för sjöfarten och
geologiska kartor som grundval för bergsbruk och åkerbruk liksom för

vetenskapligt geologiska studier.

Under de senaste årtiondena med deras starka strävan efter inter-

nationellt samförståd har man på skilda håll tagit upp planen att söka

åstadkomma detaljkartor av enhetlig typ om möjligt för hela jorden.

En sådan plan, först framlagd av den tyske geografen Penck, vilken

vid tiden för det stora krigets utbrott redan tagit betydande steg mot
sitt förverkligande, gick ut på åstadkommandet av en allmän karta

över jordens landyta i skalan 1: 1,000,000. En sådan karta skulle om-
fatta något tusental blad i vanlig atlasstorlek och skulle förvisso väl

motivera de kostnader och det arbete, som därå behövde nedläggas.

Vida mer fantastisk var den plan, som vid slutet av århundradet fram-

lades av bland andra en så framstående geograf som Elisée RecluSy

att konstruera en jordglob i skalan 1: 100,000, d. v. s. med en diameter

av 127 m. och ett omfång av 400 m. (Cheopspyramidens höjd 146 m.).

Att ett sådant verk skulle bli av enastående intresse betvivlar nog

ingen, men man måste dock säga sig, att denna fråga var mycket för

tidigt väckt. Redan kostnaderna skulle bli oerhörda, och därtill kommer

att, som vi nyss sett, blott en mycket ringa del av jorden är så noga

kartlagd, att den tål en avbildning i en sådan skala.

En fråga som allt sedan forntiden ofta sysselsatt geograferna är den

om landområdenas lämphgaste indelning i stora, fast avgränsade under-

avdelningar. Så uppstod redan i forntiden världsdelsbegreppet, och vid

vårt århundrades början urskilde man i regel sex kontinenter, av-

gränsade huvudsakligen genom havsområden, varvid de smala, nu

genomskurna näsen vid Suez och Panama ej behövde vålla några

större svårigheter i fråga om gränslinjens förläggning. Mellan två av

världsdelarna, just de båda först av alla uppställda, har emellertid

avgränsningen ända in i senaste tid varit föremål för stridiga me-

ningar. Mellan Europa och Asien finns i verkligheten ingen påtaglig

gräns, de äro delar av samma kontinentalområde, och grunden till

deras särskiljande ligger huvudsakligen i deras olika kulturståndpunkt
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och olika historiska utveckling. Tidigare räknades Donfloden som
Europas ostgräns, medan Uralbergen, som ännu såsom sådan framträda

å de flesta kartor, först föreslogs av den svenske karolinen Sirahlenberg

1730. Men i fråga om områdena söder om Ural eller i övrigt detaljerna

i gränslinjens förlopp ha meningarna alltid varit delade, och det ser

ej ut som om man ännu skulle kunna enas. Även i senaste tid ha flera

forskare t. ex. föreslagit att välja Obfloden såsom gräns, medan andra

t. o. m. velat räkna hela Ryssland till Asien. Förklaringen ligger i vad
som redan sagts, att en naturhg gräns över huvud taget här icke före-

ligger, och från fysisk-geografisk ståndpunkt är det nog det riktigaste

att sammanslå Europa och Asien till ett enda Furasien. Att här dra

en gränslinje blir närmast en politisk fråga, och skulle den nuvarande

jäsningst den föranleda alldeles nya gränser för det ryska riket, så kan
det nog hända, att också vår uppfattning av världsdelsgränsen blir

väsentligen förändrad.

Jordens storlek och form hade man redan under 1700-talet genom
noggranna mätningar sökt bestämma, och trodde sig vad den senare

beträffar ha kommit till det resultat, att havsytan i vilande tillstånd

motsvarade en avplattad rotationsellipsoid. Så småningom började

man dock, allt eftersom mätningarna fortgingo, betvivla riktigheten

av denna uppfattning, som t. ex. 1868 skarpt angreps av J. F.

Fischer, och nu veta vi särskilt genom Helmerts framställning att

jordklotets form är mycket mera komplicerad, och när vi kalla den en

geoid, så är detta egentligen endast ett namn, vars betydelse ännu
behöver fastställas. Därför äro också s. k. gradmätningar fortfarande av

det största värde, och de ha under hela århundradet fortgått med
ständigt ökad noggrannhet, varvid vi här endast nämna den stora

svensk-ryska gradmätningen på Spetsbergen åren 1898—1902 såsom

den nordligaste hittills utförda.

Kontinenterna äro alltså öar eller nästan öar, som efter vad havs-

forskningen visat brant resa sig till flera kilometers höjd ur de stora

havsdjupen och upptill begränsas av de i stort sett flacka ytor, som vi

kalla fastland, och till vilka särskilt den mänskliga tillvaron är knuten.

Frågan om uppkomsten av dessa märkliga kontinentalblock hör till

de största och tillika mest svårlösta problem inom geografien. IMan har

länge varit oense om deras ålder, men i allmänhet uppfattas de som
rester från det uråldriga skede, då jorden först stelnade, och man har

sökt efter någon lagbundenhet i deras och de stora bergskedjornas

fördelning, som skulle kunna ge en antydan om orsakerna till deras

uppkomst. Den första mera kända teorien uppställdes redan 1852

av Elie de Beaumont, en av de män som under århundradets förra del

mest bidragit att föra morfologien framåt, men vars pentagonalsystem
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dock omöjligt låter förena sig med jordytans osymmetriska byggnad. Be-
tydligt större framgång hade Lowlhian Green i sitt 1875 framställda

försök att förklara de stora morfologiska huvudlinjerna genom jordens

strävan att vid avsvalnandet närma sig en tetraederform, en hypotes
som fått flera försvarare, ehuru även den lider av stora svagheter. De
stora så kallade medelhaven, som på tre ställen skilja världsdelar från

varandra, ha Green och andra velat förklara genom stora instört-

ningar i ekliptikans plan, där den inre glödflytande massans ebb och

flod skulle gjort sig starkast gällande. En märklig hypotes, som öppnar
stora framtidsutsikter, har helt nyligen Iramlagts av G. Wegener, vilken

betraktar kontinenterna som block av bergarter, som på grund av sin

surare sammansättning äro relativt lätta, och vilka hksom simma i den

tunga massan och därvid även långsamt kunna röra sig i horisontal

riktning. På så sätt anser han, att Europa och Amerika en gång hängt

samman, och att Atlanten uppkommit, när dessa världsdelar drivits

isär.

I hög grad har det gångna århundradet vidgat vår förståelse av

landskapets former och dera uppkomst. På detta område har geo-

grafien städse samarbetat med geologien, som finner en av sina upp-

gifter i studiet av de krafter, som betinga jordens utveckling. Många
av de män, som här fört geografien framåt, äro de samma som nämnas
bland de främsta i översikten av geologiens historia. Vi veta nu att

dessa former ständigt växla och förändras under inverkan av många
olika krafter, som kunna sägas ligga i oavbruten strid med varandra,

i det några kunna betraktas som uppbyggande, andra åter huvudsak-

ligen som förstörande, ehuru visserligen dessa uttryck ej få tagas bok-

stavligt och icke täcka vad som verkligen försiggår. Som representant

för den första gruppen räkna vi främst den underjordiska hettan, medan

den andra bäst företrädes av vattnet i dess utgrävande, bortförande

och avlagrande verksamhet. Uppfattningen av den roll som bör till-

skrivas vardera av dessa krafter har emellertid under det gångna år-

hundradet i hög grad växlat. Vid slutet av 1700-talet utvecklade den

berömde geologen A. G. Werner med utgångspunkt från sina studier

av lagrade sandstenar och skiffrar den åsikten, att ej blott dessa utan

också gnejser, graniter, ja t. o. m. själva basalten voro avsatta i vatten,

och han blev därigenom den främste representanten för den riktning,

som kallas den neptunistiska. Bland hans lärjungar, som till en början

ivrigt företrädde samma åsikt, voro även Humboldt och Leopold von Buch,

vilka emellertid småningom båda genom studiet av moderna och slock-

nande vulkaner leddes över till den rent motsatta åsikten, att en stor

del av bergarterna, huvudmassan av hela den yttre jordskorpan, en

gång befunnit sig i glödflytande tillstånd, och att vulkaniska utbrott
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i väsentlig mån bidragit till jordytans utformande, särskilt därigenom

att lava och gaser vid sitt påträngande underifrån lyft upp jord-

skorpan och därvid givit upphov till flertalet av jordens berg. En för-

medlande ställning mellan dessa åsikter intogs av de stora engelska

forskarna Hutton och Playfair, grundläggarna av den aktualistiska

uppfattningen, som än i dag kan anses rådande, och som ser hela naturen

och ej minst landskapsformerna under den långsamma utvecklingens

synpunkt.

Vid denna tid befann man sig dock blott i de osäkra gissningarnas

tidevarv, medan vår nuvarande kunskap just bygger på det gångna

århundradets mödosamma detaljforskning. Den egentliga grund-

läggaren av vulkanologien blev genom ett år 1825 utgivet stort arbete

engelsmannen Poulett Scrope. Ju längre dessa undersökningar fortsatts,

dess mera har man fått klart huru stora olikheter de olika vulkan-

bildningarna visa. Klassiska områden för studiet av den vulkaniska

kraften äro främst Italien, vidare Java, där särskilt Jun(//iu/zn bör näm-

nas, Hawai, Central- och Sydamerika samt icke minst Island, vars

sällsynt växlingsrika vulkanområden framför allt Thoroddsen skildrat.

Jordskalven hade man till en början betraktat blott som en biföreteelse

till vulkanutbrotten, varvid Humboldt ville tänka sig, att vulkanernas

öppningar blott utgjorde ett slags säkerhetsventiler för de inre krafterna.

Nu vet man emellertid, att jordskalven kunna vara lika talrika i trakter

där inga vulkaner förekomma, och man har därigenom förts till en

uppdelning av jordbävningarna i flera grupper, av vilka den vida vik-

tigaste står i förbindelse icke direkt med vulkanerna utan med sprick-

bildningarna och förskjutningar i jordskorpan. Särskilt under de se-

naste årtiondena har denna forskning genom införandet av noggranna

självregistrerande apparater, seismografer, tagit jättesteg framåt.

Bland alla yttringar av naturens krafter te sig jordskalven genom
sitt plötsliga uppträdande och sina väldiga dimensioner som den mest

förhärjande gent emot människan och mänskhg verksamhet, den enda

som i sin förstöring av egendom och liv någorlunda kan jämföras med
det fruktansvärda tillintetgörelsearbete, som människan själv i sitt

raseri kan rikta mot andra medmänniskor. Och dock utgör det vi

kalla jordskalv blott en detaljyttring av den mäktiga kraft, som låter

hela bergsblock eller landmassor störta in i djupet eller driver andra

i höjden genom långa, periodiska, stötvis upprepade förskjutningar

längs sprickor i jordskorpan. Även om förhållandet mellan dessa båda

företeelser, instörtning och upplyftning, har striden länge gått hög, och

olika forskare och tidsperioder ha tillskrivit än den ena, än den andra

bland dessa allt övervägande betydelse. L. v. Buchs vulkaniska höj-

ningsteori var härskande till långt in mot århundradets midt, men även
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uppfattningen av de stora halioheterna och havsl)äckena som inslörl-
ningsområden hade sina försvarare,^ och på 1870-talet började småning-
om denna uppfattning klarna till en fast teori, som söker grundorsakni
i jordens avsvalning, vilken ger anledning till en ständigt pågående
sammandragning och därav följande instörtning eller hopskrynkling.
Bland grundläggarna av denna teori märka vi amerikanaren J. D. Dana,
men sin främste förkämpe fick densamma i österrikaren Kihiard Suess
och hans från 1883 utgivna arbete »Das Antlitz der Krde». Enligt
honom äga alla rörelser i jordskorpan sin grund i instörtningar, och
höjningar äro möjliga endast såsom biföreteelser, framkallade genom
utlösning av från sidan verkande krafter. Att häri låg en överdrift,

som den nutida vetenskapen ännu arbetar på att klarlägga, har man
senare visat. Gerard De Geers och många hans efterföljares studier

av Skandinaviens starkt olikformade nivåförändringar visa, att här
efter istiden en verklig och betydande höjning ägt rum, men med rätta

kan det dock sägas, att Suess' arbete inleder ett nytt skede i jordens

geologiska och geografiska utforskning. Genom instörtning förklarar

man numera uppkomsten icke blott av vissa havsområden, t. ex. Medel-
havet och Röda havet, utan ock av många framträdande detalj drag

i jordskorpan, t. ex. Jordandalen och Döda havet, vilkas utvecklings-

historia E. Hull utredde 1883, eller jordens djupaste sjö Baikal, som
jämte angränsande landskap studerats av ryska forskare, bland vilka

Obrutscheff främst må nämnas. Bland dem som tidigare starkt fram-

hållit sprickbildningarnas stora formbildande betydelse, bör också

norrmannen Kierulf ihågkommas.

Samma synpunkter, som framdragits för förklaring av kontinen-

terna i stort, gälla ännu mera direkt förståelsen av fastlandets upphöj-

ningar, bergen och bergsområdena samt deras uppkomst. Buchs vul-

kaniska höjningsteori var länge härskande, men åsikten om dess all-

förklarande kraft blev småningom betvivlad, sedan man börjat närmare

undersöka olika bergskedjeområden. Thurmanns noggranna studier

av Jurabergen gåvo oss omkring år 1850 den första närmare framställ-

ningen av veckningen, sammanpressningen genom från sidan veckande

tryckkrafter, och bildade därigenom en av grundvalarna till den utom-

ordentligt fruktbringande teori om jordskorpans sammanskrynkling,

som nyss omnämnts, och som ännu är den gängse förklaringen av jor-

dens högsta och mest framträdande fjällkedjor. Det dröjde dock ända

till 1870-talet, innan denna teori genom flera inom kort tid utgivna

arbeten helt slog igenom. Bland dessa må främst nämnas Albert Ileinis

^ En märklig teori, som försvarats bland andra av den engelske forskaren G. H.
Darivin, ser i Stilla havets väldiga hålighet den plats, därifrån månens massa on gång

från den ännu halvflytande jorden utslungats i rymden.
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stora, 1878 utgivna arbete om Alpernas byggnad, tillika en framställ-

ning av hela bergsveckningens mekanik. Ungefär från samma tid

härstamma förstudierna till Suess' här ovan citerade stora arbete,

i vilket bland annat de olika bergskedjornas inre byggnad och samman-
hang över hela jorden undersöktes med en noggrannhet, som dittills

ej förekommit. Det viktigaste bidrag, som i senare tid vunnits för

förståelse av bergskedjornas byggnad, är hypotesen om de så kallade

överskjutningarna, först på 1880-talet uppställd i Skottland och senare

tillämpad i stor skala å Alperna och Skandinaviens fjällkedja.

Numera veta vi, att både berg och slätter äro mycket svårtydda

bildningar, som för sin tillvaro ha att tacka samverkan av flera ohka
krafter, bland vilka den förstörande verksamhet, som har sin yttersta

drivfjäder i solvärmens växlingar, ej spelar minsta rollen. En av de

krafter, som häri har sitt ursprung, är det rinnande vattnet, som i

huvudsak givit anledning till dalarna på jorden. Just genom studiet

av dessa långsamt och oemotståndligt verkande krafter leddes Hutton

till sin här flera gånger omnämnda uppfattning, i vilken redan ingick

föreställningen om flodernas småningom utgrävande verksamhet.

Men även härvidlag dröjde det länge, innan man kom till klarhet.

Dalarna ansågos gärna som till sin anläggning ursprungliga sänkor

mellan bergshöjderna, och man trodde att vattnet endast vidare ut-

format och förändrat dessa. Den moderna uppfattningen av dalarna

utvecklades först i ett arbete av Rutimeyer 1869. Sedan har detta

kapitel ofta varit behandlat. Kring 1880-talet sysselsatte man sig

mycket med frågan om de s. k. genombrottsdalarna, som skenbart

omotiverat taga sin väg tvärt genom ett högre område. Senare har

amerikanaren W. M. Davis framlagt ett strängt genomfört schema för

dalarnas utvecklingshistoria, som han betraktar under bilden av en

åldersutveckling: ungdom, mogen ålder och ålderdom. I stället för att

vi skulle betrakta bergen som det ursprungliga och dalarna som till-

fälliga mellanrum mellan dessa, uppkomna vid bergens upplyftning,

är det tvärt om floderna, som när de gräva ut sina dalar i ett högland

utforma de mellanliggande kvarstående bergsdetaljerna, och slutre-

sultatet, när även dessa berg under vattnets fortsatta inverkan för-

svunnit, är en slätt, ett »peneplan». Denna utveckling från högslätt

genom sönderskuret bergland till lågland betecknar Davis såsom en

ring, en cykel. Men härmed äro vi inne på ett problem, som än i dag

bildar föremål för den moderna detaljforskningen.

Även i nutiden ser man i jordskorpans sprickor anledningen till

den första uppkomsten av många dalar och sjöar, men denna uppfatt-

ning spelade tidigare långt större roll än nu. En annan fråga, som under

det senast gångna halva århundradet i hög grad sysselsatt vetenskaps-
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männen, är den om isens medverkan vid dalarnas och i allmiinliet

landskapsformernas utveckling. Vår kännedom om glaciärerna iiade

grundlagts av schweiziska forskare och utvidgades sedan framförallt

genom studiet av den grönländska inlandsisen, främst genom Rinks
arbeten, och år 1885 hade alptektonikens här ovan omnämnda fram-

ställare Heim sammanfattat våra kunskaper på detta fält i ett för lång

framtid klassiskt arbete. En del nya synpunkter ha i senare tid vun-

nits även i samband med sydpolsforskningen. Redan 1840 hade emel-

lertid L. Aggazis i ett arbete om Alpernas glaciärer framlagt den åsikten,

Fig. 47. Inlandsis, med av isen avrundade nunataker och klippöar, vid Grönlands

västkust (enl. teckn. av Hammer ur Medd. om Grönland).

att dessa tidigare en gång haft större utbredning än nu, och att de där-

vid förflyttat de ofta väldiga stenblock, som långt från sin ursprungs-

klyft kunna träffas kringströdda; man hade eljest ofta velat förklara

dessa genom en våldsam översvämning eller »rullstensflod». Därmed var

grunden lagd till den uppseendeväckande och betydelsefulla läran om

istiden. 1 Vad som syntes möjligt kring Alpernas mäktiga högfjäll, före-

föll emellertid länge omöjHgt, när det skulle tillämpas på Nordeuropas

vida slätter, där glaciärerna i nutiden måste sökas på långt avstånd,

och länge dröjde man vid den föreställningen, att Sverige, Danmark

och det nordtyska låglandet endast övertäckts av ett hav, vars sim-

mande isberg transporterat flyttblocken. Först 1875 visade Otto Torell.

1 Samma åsikt hade dock redan tidigare framkastats på flere håll, bland annat av

norrmannen Esmark.
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att en verklig inlandsis av långt större dimensioner än den grönländska

nått åtminstone till trakten av Berlin. Ett resultat av detta istäckes

verksamhet är det s. k. moränlandskapet, som t. ex. i sådan utsträck-

ning bestämmer Danmarks och även Sveriges ytgestaltning, ett annat

de uppstickande berghällarnas avrundning; som ett tredje ännu mera

framträdande räknade många redan tidigt den rikedom på sjöar,

som utmärker vissa områden. Här står man emellertid inför strids-

frågan om isens förmåga att utgräva dalar och håligheter, som allt

sedan 1870-talet varit föremål för de mest olika meningar. Medan
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Fig. 48. Moränlandskap från Vendsyssel (Jatland). Efter fot. av A. Jessen.

flera forskare såsom Tyndall, Amund Helland och något senare Penck

knappast sågo någon gräns för denna verksamhet, ansågo andra,

mestadels på teoretiskt-fysikaliska grunder, att isens dalbildande för-

måga var så gott som ingen, och att den heller icke kunde gräva ut

några bäcken, om icke möjligen genom att upprensa håligheter som
redan funnos, varvid man särskilt tänkte på bortförandet av den

tjocka vittringsskorpa, i vilken man efter att ha lärt känna berg-

artens sönderfallande i tropiska och även varm-torra områden ansåg,

att landet vid istidens början varit höljt. Numera ha åsikterna i

någon mån närmat sig varandra, och de flesta forskare torde vara eniga

därom, att en mäktig ismassa, åtminstone där dess verksamhet för-

beredes av sprickor och vittring, förmår utgräva grunda sjöbäcken i
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fast häll. Däremot råder forl farande strid om de ofta myekel stora oeli

djupa s. k. raudsjöarna, dalsjöar vid yUerkanlen av ett herolnnd,

av den typ som vi känna t. ex. i Lappland eller i Xorditalien. Änmi
förklara många forskare, särskilt av en äldre skola, all del iir fysikaliskt

omöjligt att isen kan gräva ut ett dylikt bäcken, och nian liar fram-
lagt en mängd andra förklaringar av dem såsom ui)pkomna genom
rörelser i jordskorpan eller avlagring av lösa massor, som spärrat dalens

avlopp, men bland vilka dock ingen lyckats helt hälla stånd inför

forskningens kritik. Mer och mer har därför under senare tid den
åsikten brutit sig igenom, att dessa former verkligen åtminstone till

en god del utarbetats av glaciärerna. vSamma sak gäller ock om fjor-

darna, dessa märkliga smala havsvikar, upphovet till ett av de tu-

ristiskt mest storslagna landskap jorden äger, vilka vid fordom eller i

nutiden isbetäckta berglandskuster spela en så framträdande roll, och

som långt inne i landet kunna äga ett djup av stundom över 1, ()()() m.,

medan havet utanför är betydligt grundare. De ha studerats av skan-

dinaviska, tyska och engelska forskare, men ännu ej funnit någon, som
helt förstått att avlocka dem deras hemlighet.

På samma sätt har också vår uppfattning rörande isens utformning

av de högfjällsdalar, där glaciärerna röra sig, långsamt utvecklat sig

till sin nuvarande ståndpunkt. Dessa dalar utmärka sig genom sin

oroliga längsprofil med en ofta upprepad växling av sjöar och vattenfall,

samt genom sin om bokstaven U erinrande tvärprofil, med flat botten

och branta sidoväggar, avbrutna av egendomliga terasslinjer. Bland

de främsta banbrytare för den uppfattning, som kan kallas nutidens,

må nämnas Penck och Davis.

Vi ha sett huru floderna i sin verksamhet kunna utbilda ett peneplan,

en lågslätt med klippgrund i havets nivå. Även på annan väg torde

en dyUk slätt kunna uppstå, nämligen genom vågornas verksamhet.

Det var F. von Richthofen, som i början av 1870-talet påvisade, vilken

storartad avhyvlande verkan havet kan utöva, när det i samband

med en långsam sänkning av landets nivå bryter in över detta, och

även om han något överdrivit denna verksamhet, har dock hans upp-

fattning i huvudsak bhvit bestående. År 1894 påvisade H. Rciisch i

Norge en företeelse, som möjligen utgör det mest storslagna exemplet

på en sådan abrasionsplatå från ett nyare geologiskt skede, nämligen

den s. k. »strandfladen» eller strandplatån, en skärgård av låga öar

eller en låg strandremsa, som med en sammanlagd bredd av ofta mån-

ga kilometer oförmedlat stöter an mot de höga fjällen. För Norge är

denna klippavsats av stor betydelse, emedan en väsentlig del av kustbe-

byggelsen samlat sig på den. Senare iakttagelser synas emellertid

tala därför, att isen på ett eller annat sätt varit vågorna behjälplig
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vid utmejslingen av denna plattform. I övrigt är hela studiet av

kusterna med där rådande förstörande och avlagrande krafter en täm-

ligen ny vetenskapsgren, som blivit av rätt stort intresse för förstå-

elsen av olika områdens ekonomiska utvecklingsmöjligheter, och även

därför att man med hjälp av där vunna erfarenheter funnit en väg att

noggrant fastställa den forntida högsta kustlinjen i länder, som tidigare

delvis varit täckta av havet.

li^kaiMlk , ^,

Fig. 49. Ett stycke av den jämna norska strandplatån med brant uppstigande berg

i bakgrunden. Henningsvser i Lofoten (efter fotografi).

Jämförelsevis sent bragtes den europeiska vetenskapen till förståelse

av det väldiga, från alla andra jordens landskap avvikande kraftspel

som äger rum i öknarna och deras gränsländer. Bland de första, som

lämnat oss skildringar härifrån, var amerikanaren Piimpelly i samband

med sin i början av 1860-talet företagna resa i Kina och Centralasien,

och i samma trakter gjorde v. Richthofen en av de mest uppseende-

väckande iakttagelser, då han beskrev de upptill 600 m. mäktiga lager

av fint, gult lerstoft, som täcka stora provinser i Nordkina och där

bilda dels en fruktbar åkerjord, dels ett av smala klyftor med lodräta

väggar sönderskuret landskap, där människorna grävt sina boningar

in i marken. Hela denna mäktiga bildning tolkade han som ett av

vinden från de inre öknarna transporterat material, för vilket han an-
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vällde det från vissa europeiska områden hämtade namnel liissjor.l.

Liknande jordarter ha sedan l)eskrivils som härskaiKh- i IK-ra sUipp-
länder, bland vilka några nu höra till jordens nirniiinsla kornlxxlar.
Även här ha meningarna visserligen varit luigoL delade, ocii det är
troligt att vattnet spelat en större roll vid dessa jordarters aviagring
än Richthofen antog. För den egentliga (ikneii med dess sanddyner,
stenbeläggningar och egendomliga vittringsformer hiev Sahara det
första närmare undersökta exemplet, och siirskilt Joh. Wdllhrr liar i

senare tid härifrån bragt oss klassiska skildringar.

Fig. 50. Lösslandskap från Shansi i Kina. Efter ]'>. Willis.

En företeelse, som först vid gränsen mellan 19:de och 20:de århundradet

blev fullt uppfattad, men som vid jordytans omformning under vissa

förhållanden torde spela en ej obetydlig roll, är jordflytningen, först

beskriven under detta namn av Joh. Gunnar Andersson. I trakter, där

vegetationen är ringa och jordlagren vid vissa tillfällen, t. ex. i snö-

smältningen, bli starkt vattendränkta, såsom t. ex. i högfjällen ocii vissa

polartrakter, kan det hända, att en långsam nedglidning längs slutt-

ningarna äger rum, som med tiden antar stora dimensioner. Imi annan

närbesläktad företeelse, som ännu ej blivit fullt tolkad, men på ett

eller annat sätt betingas av frosten, framträder som en sortering av

jordarten i strimmor eller nätverk av grövre .stenar, växlande med
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finare material. De sedan gammalt bekanta »stenfloderna» på Falklands-

öarna torde vara en fossil företeelse av denna typ.

Bland de krafter som omformat jordskorpan återstår ännu en, som

vi ej få glömma, nämligen organismernas verksamhet, som särskilt i de

tropiska havens korallöar åstadkommit ett storartat resultat. Om upp-

komsten av dessa öar kan intet tvivel råda, men det svårlösta problem,

som redan framträdde för deras första stora skildrare Charles Darwin

vid hans för vetenskapen så betydelsefulla jordomsegling åren 1831—36,

var huru materialet i dem kunde nå ned till stora djup, där korall-

djuren själva ej kunde leva. Darwin förklarade detta så, att djuren

börjat sin verksamhet med att bygga vallar kring låga öar, som sedan

i samband med hela detta havsområde långsamt sänkt sig åtminstone

något tusentals meter. Men även denna teori har varit föremål för

skarpa motsägelser, och de stora djupborrningar, som på senare år

företagits på flera ställen just för att lösa denna fråga, ha ej ledt till

avgörande resultat; det visar sig endast, att den samma är invecklad

och ännu för sin lösning kräver vidlyftiga studier.

Alla dessa till sin metod i allmänhet geologiska detaljforskningar,

i regel först utförda i Europa eller någon annan tillgänglig trakt, och

sedan fullförda genom jämförelser i jordens alla länder, även de mest

svårtillgängliga, bilda tillsamman det material, varur vetenskapen

åt oss uppbyggt den föreställning om jordens landformer och deras

uppkomst, som nu är härskande, och väl knappast i sina stora huvud-

drag kommer att rubbas av framtida forskning. Överallt möter man
ett spel av krafter, som samverka eller motarbeta varandra; men dessa

krafter äro ej alltid desamma, liksom de också växlat under olika

tidsskeden, och i varje område kan man i regel nämna ett par, som fram-

för andra bidragit till den nuvarande naturen. Så uppstår som en

sammanfattning av dessa drag för varje område det, som vi kunna

kalla det naturliga landskapet, dit visserligen också vegetationen bru-

kar medräknas som ett av de mest framträdande inslagen. Det är en

av geografiens huvuduppgifter att studera utbredningen, uppkomsten

och betydelsen av dessa stora landskapstyper. Vi ha redan lärt känna

de viktigaste bland dem: moränlandskapet, öknen, stäpplandskapet

med lössgrund, kusternas från alla andra regioner avvikande bälte

och flera andra, och polarvärlden bildar i norr och söder en överväldiga

områden härskande naturtyp, med vilken först det 19:de århundradets

vetenskapliga expeditioner gjort oss närmare bekanta. Högfjällens

isolerade värld blev först mot slutet av 1700-talet studerad i Alperna,

men verkade länge i huvudsak avskräckande. På senare tider har

dock intresset för denna naturtyp överallt där den förekommer nått

en oanad höjd på grund av den lockelse, som fjällregionerna utöva
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för (le mödorna I uristorna, ocli i\c\\ tävlan som plädar rada iiii-llan

dossa om all bostii^a så måni-ia och så svara fjiillspolsar som nKijIi^i.

Kn sista landskapstyp må här ännu nänmas: karston, di' nakna kalk-

stonsklipporna i fuktiga områden mod doras oocnilondiga, av vattiu'l

fårade klippytor och deras märkliga, delvis underjordiska valtoid<)|)p,

som ofta stå i förbindelse med storartade grottor och haligiuUi-.

Det klassiska området för studiet av dessa flerstädes på jorden upj)-

trädande bildningar är de längs Adriatiska havets norra och östra

kust strykande Kalkalperna.
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VIII.

KLIMATET, VÄXTERNA OCH DJUREN.

Icke den fasta jorden allena bildar föremålet för geografens arbete

i och för klarläggande av jordytans hemligheter. Vi veta alla, att långt

mer än hälften av denna yta utgöres av vatten. Kanske kunde man
ännu vid århundradets början anse, att detta väldiga hav ej behövde

studeras, blott till sin utsträckning bestämmas, men nu har ett år-

hundrades forskning visat, att också där råder en oändlig växling i

fysikalisk beskaffenhet, med avseende på bottnens sammansättning

och former, och ej minst med hänsyn till den rika värld av levande

varelser, som bebor även de djupaste vattenlagren. I vårt århundrade

har ingen forskningsfärd till lands, om än så djärv, lämnat så nya och

oförutsägbara resultat som de första stora djuphavsexpeditionerna.

Men hela detta kapitel behandlas i en annan avdelning av detta arbete

och må därför å denna plats fullständigt lämnas åt sido.

Men ej heller därmed är vårt geografiska forskningsfält avfärdat.

Redan före det revolutionerande skede av luftens erövring, vari vi

nu befinna oss, kunde man om människan liksom om de flesta levande

varelserna säga, att de leva på jorden men i luften. Det som vi kalla

jordytan är ju i själva verket ett gränsskikt mellan luften samt landet

och havet, och långt mera än av något annat karaktärsdrag, av någon

annan växlande naturfaktor på jorden, påverkas naturmiljön i dess

helhet i jordens skilda länder och områden av de undre luftlagrens

stora motsatser i fysikaliskt hänseende. Varför ha vi öde sandöknar

i norra Afrika, mäktiga urskogar i världsdelens hjärta och väldiga is-

fält vid jordens poler, om icke därför att olikheterna i luftens temperatur

och fuktighet ovillkorligen betinga dessa varandra så ytterligt olika

och för människan och allt levande så skickelsedigra naturtyper.

Det är därför helt naturligt, att man sedan äldsta tider intresserat
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sig för luflons studium, niou dessa uiukTsökninoar voro läiinv niyckol
ciisidioa, och det var iiiLol stort mal(M'ial nian vid arlumdradcls Ixirjaii

hunnit sanunanställa. Scheelcs, Rullwrfords och Tovhcni lirn/nidns

undersökningar hade på 170()-taka visat, att lullcn ulgör en l)hin(lnin.i>

av de tre huvudbeståndsdelarna kväve, syn» och en ringa inilngd

kolsyra, och det var först långt senare pa och efter 189()-talet, som liera

nya gaser, bland dem en hel procent argon, påvisades i luften, (ieo-

grafiskt spela dock dessa upptiickter och ar])eten ingen roll, efter-

som det visat sig att luftens sammansättning överallt i)a jorden i)rak-

tiskt taget är den samma. Först pa höjder, större än dit människan natl,

inträda mera betydande förändringar härutinnan.

Så mycket viktigare har däremot möjligheten all personligt eller

med instrument, som uppsänts medelst obemannade ballonger, stu-

dera den fria atmosfärens beskaffenhet på olika höjder blivit i klima-

tologiskt hänseende. Även i och för sig betyder den möjlighet att

fritt färdas i rymden, vartill det gångna århundradet lagt grunden, det

djärvaste framsteg för jordklotets erövring, som tagits sedan en gång

i urtiden den första primitiva farkosten sattes ut på gungande vatten.

De första lyckade försöken med fritt svävande luftballong hade gjorts

på 1780-talet, och från 1804 ha vi att erinra om Gay-Lussacs berömda

färd upp till 6,500 meters höjd, den första mera kända bland de veten-

skapliga luftfärder, som sedan under århundradet skulle bii så vanliga

och så viktiga. Långsamt och säkert nådde man i samband med tek-

nikens framskridande allt större höjder, till dess de båda tyska meteoro-

logerna Berson och Suring 1901 med 10,800 meter satte ett rekord, som

ej så lätt skulle slås. Några år förut hade S. A. Andrée gjort det första

stora, visserligen misslyckade försöket att använda friballongen i

den direkta vetenskapliga upptäcktsforskningens tjänst. Av ofantlig

betydelse för luftens vetenskapliga utforskning blevo de metoder,

som utarbetades för uppsändande av obemannade, med självregistre-

rande instrument försedda ballonger och drakar. Med dessa har man

lyckats nå en höjd av omkring 30 kilometer och därmed nått in i rym-

der, om vilkas egenskaper vi på annat vis svårligen kunna få en sä-

ker kunskap.

Det avgörande steget till luftens erövring genom möjligheten all

oberoende av vinden fritt förflytta sig i den riktning man önskar

har först i våra dagar tagits, och utvecklingen på detta fält ingår

främst i det 20:de århundradets kulturresultat. Först kring år 1900

gjordes allvarliga försök att medelst anbringande av en motor styra

en luftballong, ett luftskepp, och det är icke mycket mera än ett år-

tionde sedan Santos-Dumont år 1906 företog det första ofullkomliga

och dock så epokgörande försöket att förflytta sig i luften medelst en
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motordriven flygmaskin, tyngre än luften, ett aeroplan. Redan denna

korta period har medfört en enastående utveckling, och det är svårt

att föreställa sig, vilka reformerande möjligheter flygkonsten kom-

mer att medföra även för den geografiska utforskningen av okända

länder.

Men vi återgå till den fråga, som här närmast intresserar oss, den

meteorologiska geografien, fördelningen av värme, fuktighet och de

övriga klimatiska faktorerna på jordytan. Ehuru väderleken sedan

århundraden varit föremål för det allmänna intresset, var det icke stora

kunskaper, som man kring år 1800 därom ägde. De viktigaste instru-

ment, som vi ännu alltjämt använda för observationerna, hade visser-

ligen i sina principer blivit tillgängliga, och mot slutet av 1700-talet

började man i flera europeiska länder med iver insamla observations-

material, men ännu hyste många den åtminstone i sådan form grund-

falska föreställningen, att klimat och väder framför allt påverkades

av himlakropparna i deras olika läge till varandra och till jorden.

Numera veta vi, att den yttersta grundorsaken till alla olikheter på
detta område utgöres av solvärmens olikformiga fördelning, och mot-

satserna i temperatur på skilda platser bilda en av de allra viktigaste

bland de omständigheter, som påverka det organiska livet i dess växlande

utbildning på jorden. Om denna värmefördelning på jorden i dess

helhet visste man dock vid århundradets början mycket litet. Tidens

främste vetenskapsmän trodde ännu närmast, att den kunde beräknas

ur en enkel matematisk formel, där den berodde uteslutande av ortens

avstånd från ekvatorn. Utom att materialet från främmande länder

var mycket litet, var det också synnerligen osäkert. Det stora steg,

som grundläggandet av en geografisk, jämförande klimatologi i

modern mening innebär, togs, som vi redan i vår inledning sett, år

1817 av Alexander v. Humboldt, då denne efter en omsorgsfull kri-

tisk granskning av hela det tillgängliga observationsmaterialet, ur

vilket endast 58 platser, därav 43 enbart i Europa och 11 i Amerika,

fingo kvarstå såsom med hänsyn till sin medeltemperatur och samti-

digt till sin höjd över havsytan någorlunda väl kända, framlade sitt

förslag att framställa värmens fördelning på jorden genom s. k. iso-

termer, linjer dragna genom orter med samma temperatur. Bilden

här bredvid visar hans första karta, och redan av detta försök framgick,

i motsats till vad man dittills trott, att dessa linjer icke äro parallella

med varandra och med breddcirklarna, som de skulle vara, om endast

avståndet från ekvatorn bestämde medelvärmen. I stället fick man
nu klart, att denna påverkas av flera andra omständigheter, framför

allt av läget i förhållandet till land och hav. Denna viktiga företeelse,

motsatsen mellan fastlands- och havsklimat, hade förövrigt i obestäm-
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(lare form redan några år förut påvisats av liunil)()l(lts l)eröni(le vän
ochjandsman Leopold v. Jhich, som även genom ii|)|)st;illandel av dv

s. k. vindrosorna, teckningar visande samhandel mi'llan vindriklnin«>

och temperatur eUer barometerlryek, givit oss el t iin i dag i största

utsträckning använt grafiskt hjälpmedel för att sUnk-ra (k' klimatiska

faktorernas inbördes sannnanhana.

Humboldt har även på andra sätt fört klimatologieii tia mal. Sa

var han bland de första, som framhöll betydelsen att med termo-

metern studera årstidsmotsatserna ])å skilda orter, och han har out-

tröttligt uppmuntrat insandingen av nytt material för ytterligare

kännedom om värmens fördelning. Här vidtog nu ett intensivt ar-

bete i skilda länder. Varje större expedition hemförde nya observationer

Fig. 51. Den första kartan över temperaturens fördelning på jordytan, upprättad av

Humboldt år 1817.

från nya områden, och man kunde för isotermkartorna kring ar bSlO

använda ungefär 700, kring 1865 över 2,000 observationsplatser. DLm

som kanske mera än någon annan arbetat på detta fält, är den tyske

forskaren Heinrich Döve, vars karta från år 1852 å nästa sida återges

i något moderniserad form. Den ger i sin detaljrikedom en föreställ-

ning om vilket stort steg som tagits under dessa 35 år, och om den än

i vissa områden avviker åtskilligt från vår nyaste erfarenhet — så t. ex.

är isotermernas förlopp över Skandinavien i verkligheten ännu mera

invecklat än på kartan — så visar den dock i det stora hela en iulll

användbar bild av temperaturfördelningen på jordytan. Blott den

antarktiska zonen har fått vänta ända n i våra dagar, innan dess

linjer kunnat inläggas på kartan. Döve gick också ett steg längre, i

det han visade, att man för en riktig förståelse av klimatet ej kunde

nöja sig med årsmedeltalet, utan måste draga upp isotermkartor för

varje månad, och han har själv försökt sig på att framlägga sådana.
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Det största framsteg, som senare tagits på detta fält, är Buchans år

1889 utgivna bearbetning av den berömda Challengerexpeditionens

resultat. Den omständigheten, att man nu för första gången fått ett

rikt material av observationer från nästan alla jordens hav, gav honom
anledning att sammanställa allt vad man visste om klimatets och sär-

skilt temperaturens fördelning, och de kartor som åtfölja hans arbete

förblevo länge oöverträffade. På grundval av dessa och andra dylika

kartor beräknade ungefär vid samma tid flera forskare medeltempera-

turen för olika breddcirklar eller för hela landområden.

Fig. 52. J^arta över isotermernas fördelning på jorden, upprättad av H. W. Döve 1852.

Till de viktigaste sidorna av klimatet, även med hänsyn till deras

praktiska verkningar, höra vindarna, ej blott såsom drivkraft för seg-

laren eller i stormens förhärjande raseri utan även, såsom man redan ti-

digt lärde sig inse, såsom viktig medverkande faktor vid fördelningen

av regnet och av värmen på jorden. Redan på 1600-talet hade man upp-

ställt ganska goda kartor över vindarnas fördelning och riktning i

oUka trakter och därvid kunnat påvisa de tre stora huvudzonerna

i detta hänseende: det stilla bältet vid ekvatorn, passadvindarnas zon

och de växlande vindarnas område norr om dessa. Passadvindarna

förklarades riktigt bero på temperaturmotsatsen mellan polerna och

ekvatorn. Att en sådan luftströmning mot ekvatorn kräver en mot-

strömning i de högre luftlagren förstod man också, och Humboldt

och flera andra forskare studerade i början av århundradet denna anti-
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Tempéleloiffiiantedö 9 d m
le 5 nov 18G4-

SaJon c B LiUiehook

passad. Don uyssnäiiiiulc mctooroloiron Dovo har sodonncra iilvidoal

teorien om leinperaUinnotsalsen mellan pol och ekvator all i>iij|a

som orsak till Uiflrörelse och väderlek iiven i den lempererade zonen.

Han uppfattade varje väderlekstillstånd såsom uljämniiii^en av en

strid mellan två varandra motsatta hiftströmniniJar, en varm och lnkti«>

ekvatorial vind och en kall och torr polarvind. Häda vindarna slräva

därvid att böja av mot höger och

nordvinden övergår all I så till östlig,

sydvinden däremot till västlig, och

ur denna strid mellan vindarna upp-

står den vridning, förändring i vind-

riktningen åt samma håll som visaren

rör sig på en urtavla, som plägar

avläsas vid varje storm. I sandjand

med dessa arbeten började Dovc re-

dan på 1820-talet söka studera de

tropiska orkanerna. Liknande åsikter

uttalades även av den amerikanske

sjöofficeren Maury, som gjort sig än

mera känd genom att sammanställa

talrika ombord å fartyg ute å världs-

haven tagna observationer och däri-

genom omkring 1850 blev grundläg-

gare av den maritima meteorologien,

vilken bland annat blivit av största

betydelse för sjöfarten genom att

anvisa de vägar, där segelfartygen
1 .. , 1 . , , . 1 1 •• 1

'^

1 Fig. öi). Virvelstorm över Ostersiöom-
bast kunna utnyttja de härskande

.^let d. 5 nov. 1864 enl. c. B. Liiiic-

vindarna. höök. Yindrörelsen tankes enligt ])ovea

T. r 1 T^ 1
.. +4_ 1 samtidiga uppfattning försiggå som en

:\Ied Döve kan man saga, att den ^^^-^ mellan nordliga och lydliga luft-

av Humboldt grundlagda metoden strömmar,

att genom statistisk sammanställ-

ning av lokala observationsserier bestämma klimattypernas utl)red-

ning på jorden fick sin grundstomme färdigrest. I sina huvuddrag

var jordklotet vid mitten av århundradet känt i detta hänseende.

Även hans åsikter om vindens och väderlekens växlingar blevo länge

härskande och stöddes av samtidens främste forskare. Det stora

steget mot en ny uppfattning blev taget när man började närmare

studera stormarna. Redan på 1830 och 1840-talen visade Redficld,

Loomis och andra, att dessa åtminstone i vissa fall betingas av en

kraftig spiralrörelse i en luftmassa kring ett vindstilla centrum,

som själv rör sig framåt i en bestämd bana. Det kunde då snart
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bli tal om att genom fastställande av denna bana förutsäga sådana

ofta starkt förödande virvelstormar. Dylika försök organiserades på
1850-talet av Le Verrier i Paris och Fitz Roy i England. Grundvalen

för dessa arbeten bildades till en del av iakttagelser rörande det intima

sambandet mellan lufttrycket, sådant det avlästes på en barometer,

och vinden, varvid visserhgen en noggrann kartografisk framställning

av dessa båda faktorer för årets olika månader, »isobar)>kartor, först

försöktes av Buchan 1867. Men fullt lika viktig blev den nu utarbetade

metoden för synoptiska väderleksiakttagelser, samtidigt anställda på

en mängd olika platser och sedan inlagda på en karta till närmare

studium. De första sammanhängande kartorna av detta slag publicera-

des 1852 av den holländske meteorologen Buys-Ballot, som för alltid

knutit sitt namn till upptäckten av den lag för vindrörelsen kring

barometerminima och till den allmänna uppfattning av dessa, som i

mera än ett halvt århundrade behärskat vetenskapen, och som bildat

grundvalen för den moderna väderleksläran. Den motsvarande teorien

för högtrycksområdena med utströmmande vindar, anticyklonerna,

utvecklades av den berömde biologen Francis Galton.

Först under de allra sista åren har man börjat allvarligt nå förbi

denna ståndpunkt, och det ser ut som skulle uppfattningen i viss mån
närma sig den nästan bortglömda mening, som Döve en gång så ivrigt

förfäktade. Till denna nya uppfattning bidrog i hög grad det rikare

material till förståelse av de högre luftlagren och deras inverkan på kli-

matet, som vunnits genom de moderna luftfärderna. Det är särskilt den

norske forskaren Vilhelm Bjerknes, som bland annat genom att använda
ett mycket tätare observationsnät och genom sträng tillämpning av

värmeläran kunnat visa, att cyklonerna ej endast äro , ildade av upp-

stigande varm luft, utan i verkligheten uppkomma genom samman-
träffande av varma och kalla luftmassor. Genom dessa och andra under-

sökningar har man fått nya och mera hoppgivande metoder att förut-

säga icke blott stormar utan även regn.

Nederbörden, regnet, bildar den tredje och praktiskt sett inga-

lunda minst viktiga klimatiska faktorn på jordytan. Emellertid dröjde

det rätt länge, innan man erhöll noggranna observationer av regn-

mängden i olika trakter, och först på 1880-talet hade man uppgjort

goda kartografiska framställningar av nederbördens fördelning under

ohka årstider. Frågan om regnets uppkomst, vilken Hutton 1784

velat förklara genom blandning av fuktighetsmättade luftmassor,

har småningom besvarats därhän, att man har tre olika huvudtyper
av regn, bland vilka den, som uppkommer vid luftens uppstigande i

de stora cykloniska luftvirvlarna och närmast på grund av den av-

kylning, som i samband med denna uppstår, spelar den största rollen.
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Den käiiiiedoin, som ^oiioni del j^iiii^na ailunidradcl \imiiils i

fråoa om utbrodninovn av jordens Ulimalonuaden, liar i Imvudsak
ornåtts i>onom lanivsaml dao eller dai»- forlsall arl)ele pa ell slorl anlal
över jorden strödda iakllagelseslalioner. Vöv all ^öra meteorologiska
observationer behövas inga stora förkunskaper eUer dyrl)ara inslrumeid,
och därför samlar sig också ett sådant malerial ej hloll Iran kiillur-

länderna utan från hela den bel)odda jorden, frän Afrikas urskogar
till polarländernas is. Kn stor roll ha dock även århundradets veten-
skapliga färder spelat, framför alll farlygsexi)e(Uli()nerna, och sjirskiil

polarklimatet känna vi huvudsakligen genom material, som samlals

under sådana expeditioner.

Här må blott lämnas några exempel i)å de märkligaste klimat-

typerna och deras upptäckt. Så t. ex. dröjde det ända till midten av
århundradet innan det tropiska klimatet blev någorlunda bekant,

och jordens hetaste trakter blevo först genom ökenresorna ])å 18()()-

och 1870-talen närmare kända. Däremot visste man redan omkriuL^

1840 att ekvatorn ej bildar den varmaste linjen på jorden, utan att

man måste föreställa sig en särskild s. k. värmeekvator. Tidigare

trodde man till och med att det fanns två sådana, belägna en på vardera

halvklotet. Bäst bekant av alla tropiska och halvtroi)iska länder är,

särskilt genom Blanfords arbeten från 1860-talet, Indien, där man
också anträffat jordens regnrikaste klimat. Liksom ekvatorn ej mot-

svarar det varmaste området på jorden, trodde man sig tidigt kunna

antaga, att nordpolen ej utgör dess kallaste punkt, men ej ens i denna

stund har man vunnit en full klarhet rörande den s. k. köldpolens

belägenhet. Däremot vet man genom noggranna observationer allt

ifrån slutet av 1860-talet, att den kallaste vintertemperaturen j)å norra

halvklotet, stundom ända ner till —70^, förekommer i ()stsil)irien och

det t. o. m. ända nere i polcirkelns närhet. Det ytterligt kalla lan dis-

klimat, som råder över det inre av Grönland, började man ana genom

Mohns bearbetning av Nansens observationer, men det är först i de

södra polarländerna, som denna märkliga klimattyp blivit närmare

känd. De stora expeditionerna kring 1840 hade visat, att här råder

ett mycket kallt sommarklimat, men först de samverkande ex|)e(liti()-

nerna i början av 1900-talet, särskilt de engelska, svenska, australiska

och norska, ha visat vad detta klimat i verkligheten är. I det hela

dröjde det mycket länge, innan man lärde känna klimatet söder om

ekvatorn, och först vid slutet av 1800-talet var man kommen så långt,

att en jämförelse mellan de båda halvkloten kunde genomföras.

KUmatet utgör som vi sagt för visso den mäktigaste av alla de

faktorer, som tillsamman åstadkomma eller påverka jordens olika natur-

typer, och det är icke svårt att inse, varför så är fallet: det är ju kli-
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matct, som framför allt bestämmer ett områdes växtlighet och därmed

indirekt dess djurliv och mänskliga kulturtyp. Också den djupare

förståelsen av detta samband är ett resultat av det 19:de århundradets

arbete, och återigen möta vi Humboldt såsom den man, som vid sek-

lets början först eller åtminstone med största framgång riktade upp-

märksamheten mot dessa frågor. Visserligen hade flere botaniska

forskare, bland dem t. ex. Linné, tidigare haft blicken öppen för vissa

av de omständigheter, som betinga växternas fördelning, och särskilt

ett arbete av Willdenow från 1790-talet är i detta hänseende märkligt,

men när Humboldt år 1805 utgav sitt »Försök till en växternas geo-

grafi», blev han dock den förste, som i lätt tillgänglig form gav en all-

män översikt av de viktigaste fysikaliska faktorer, som ge anledning

till olika trakters olika vegetation, och han blev därigenom ban-

brytaren för en ny vetenskap, som inom kort tid skulle nå en rik ut-

veckling. Hans försök att indela jordens hela växtvärld i 17 vegetations-

typer kunde visserligen ej tränga igenom, och var väl heller icke genom-

förbart, allra minst med det material, som då förelåg, men redan det

intresse, som dessa landskapsskildringar väckte, har verkat befruk-

tande på hela detta forskningsområde.

En av de män, som oberoende av Humboldt tidigast sysselsatt

sig med uppbyggandet av en växtgeografi, var den svenske forskaren

Göran Wahlenberg. Redan hans arbete om Lappland år 1812 åtföljdes

av en ganska god växtgeografisk karta, och han har här bland annat

visat, vilken stor betydelse årstidstemperaturen äger för växtlig-

heten. Senare har han utgivit liknande arbeten om Alpernas och Kar-

paternas vegetation. Icke mindre betydelsefullt blev ett 1814 utgivet

arbete av engelsmannen R. Brown, en deltagare i Flinders' expedition

till Australien. Där blev han den förste utforskaren av jordens i växt-

geografiskt hänseende märkvärdigaste område, med en vegetation

som måste föra en skarp iakttagare till vidtgående slutsatser rörande

släktskapen mellan olika floror och utbredningen av olika familjer

och arter. Liksom Wahlenberg har också Brown senare fortsatt sina

arbeten och bl. annat efter samlingar från några av de stora engelska

expeditionerna vid århundradets början beskrivit växtlivet i flera

dittills så godt som okända områden.

Stödd på dessa sina föregångare och på den allt mera fortskridande

bearbetningen av växterna från hans egen sydamerikanska resa utgav

Humboldt 1815—17 ett nytt arbete om »växternas fördelning med hän-

syn till klimat och höjd över havsytan». Här som överallt framträder

hans klara geografiska läggning, här möta vi en genomförd jämförelse

mellan vegetationen i Europa och Amerika likaväl som skildringar

av växthvet i olika zoner och höjdlägen, varvid växlingar och för-
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ändriiii^ar så hingt som möjlit^t förkUiras ur oliklioltMiia i kliiniiUl och
särskilt tem;:craliiren. Med god rätt kan nian om delta bclydclse-

fulla verk säga, att därmed det grundläggande skedet inom växtgeo-
grafien var avslutat.

Sådan denna vetenskap sedan under ett århundrades lorsknini»

utvecklat sig, sönderfaller den samma i Ire huvudavdelningar, l^irst

bland dem har man den floristiska, som för skilda länder och ounadeii

sysslar dels med artstatistiken, dels med heskrivnina- av hela veLn>ta-

tionskaraktären sådan den i landskapet framträder med växtsandiälleii

och växtformationer. Den andra huvudavdelningen är den fysiolonjska,

som söker förklara växtkaraktären och arternas ui)pträdande ur deras

nuvarande omgivning, klimat, jordart o. s. v.; en tredje slutligen iir

den utveckUngshistoriska sidan av vetenskapen. Det är de två första

huvudavdelningarna, som här närmast intressera oss. Liksom det

är lätt att göra meteorologiska observationer, så kan också en icke-fack-

man i mindre kända länder utan svårighet insamla ett botaniskt värde-

fulft material, och så småningom ha numera från hela jorden genom
expeditioner eller andra kulturens pioniärer stora samlingar blivit

hopbragta, så att växternas fördelning i stora drag nu kan anses bekant.

Här kan på denna plats endast vara tal om att nämna några av de

viktigaste stadierna i denna jordklotets botaniska utforskning. Vi

möta därvid ej sällan samma namn, som även vid den allmänna geo-

grafiska upptäcktsforskningen stått i främsta ledet. Häst bekanta

bland de rent arktiska länderna äro med hänsyn till vegetationen Grön-

land och Spetsbergen, det förra huvudsakligen genom danska, det

senare genom svenska vetenskapsmäns arbeten. Gå vi längre söderut,

möter oss främst det väldiga rysk-sibiriska riket, där två stora vegeta-

tionsproblem framför andra träda oss till mötes, i norr den av tempe-

raturen betingade skogsgränsen, gränslinjen mellan tundran och sko-

gen, i söder en hknande gräns mellan skog och stäpp, framkallad genom

den allt mera minskade nederbörden. I den nordliga zonen äro Schrenks

arbeten från 1837 grundläggande, men framför allt må här nämnas

Middendorffs värdefulla forskningar under resorna i Nordsibirien

1843—44, ett arbete som i sällsynt hög grad tar hänsyn till frågan

om sambandet mellan natur och vegetation. Intressanta undersök-

ningar över den nordligaste ishavskustens vegetation utfördes under

Vegaexpeditionen av F. R. Kjellman. För motsvarande arbeten i

det nordligaste Amerika vid gränsen mellan tundra och skog ha vi

framför allt att tacka Franklins och Raes följeslagare Rirliardson.

Europa torde i detta sammanhang kunna förbigås. Även fnin det

centrala Nordamerika förehgger ett material som ej med en redogörelse

på några få rader kan överblickas. En allmän framställning gav på
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1830-talet den äldre Hooker, och här arbetade under en lång livstid

den berömde forskaren Asa Gray, som likaledes allt sedan 1830-talet

lämnat upprepade översikter av Förenta Staternas eller hela Nord-

amerikas vegetation. För övrigt räkna till samma växtgeografiska rike

som dessa väldiga områden, det palearktiska, även stora sträckor i mel-

lersta Asien, vilka ännu äro långt ifrån tillräckligt kända, likasom även

Japan, vars vegetation allt ifrån Siebolds tid varit jämförelsevis bekant.

Liksom Afrika i sin helhet blivit känt under det 19: de århundradet,

gäller detta i ännu högre grad om dess flora, vars historia i denna

mening sammanfaller med de stora upptäcktsfärdernas. Blott längst

i söder har man en egendomligt utvecklad, isolerad vegetation, som
delvis blivit skildrad redan av svensken Thunberg vid århundradets

början. Går man till det tropiska Asien, så är med hänsyn till sin ve-

getation hkaväl som i andra hänseenden det brittiska Indien ett av de

bäst kända bland alla heta länder, varvid J. D. Hookers arbeten från

slutet av 1840-talet äro grundläggande. Kännedomen om den indo-

malajiska ögruppens växtvärld har ingen befordrat såsom Junghåhn,

och ingen har före honom så förstått de tropiska växtformationerna

i deras beroende av natur och klimat.

Hur Australiens märkliga växtvärld vid århundradets början så

att säga upptäcktes av R. Brown ha vi redan sett. Bland senare större

skildringar, som tillika äga allmänt växtgeografisk betydelse, må sär-

skilt nämnas Hookers och den under en lång livstid i Australien bo-

satte tyske botanisten Ferd. v. Mullers arbeten. Gå vi därifrån till

Sydamerika, så härstamma de grundläggande forskningarna rörande

den brasilianska världens vegetation från Martins resor 1824—31 och

under årtionden fortsatta skildringar av då vunna resultat. I översta

Amazonasområdet blev Poeppigs resa betydelsefull, medan bland

botanister av facket, som tidigare ägnat längre tider åt Sydamerikas

växtgeografi, ytterligare kunna nämnas Weddell, Philippi, Gay och

många andra. Till dem komma under senare årtionden bland andra även

ett antal svenska forskare, delvis nämnda i det föregående, som valt sina

verksamhetsfält från Brasilien till Eldslandet, från Juan Fernandesgrup-

pen till Falklandsöarna eller det halvpolära Sydgeorgien. Vad sist be-

träffar de antarktiska regionerna, så har den redan flera gånger om-

nämnde engelske botanisten J. D. Hooker i sin berömda »Flora antarc-

tica» sammanfattat, vad man vid århundradets midt visste om de su-

bantarktiska öarna, medan den egentliga sydpolskontinentens ytterst

fattiga växtvärld först genom de sista stora sydpolsexpeditionerna bli-

vit bekant.

Återstår oss nu att se, huru detta material tagits om hand i och

för sammanfattande översikter av jordens växtgeografi. Den man,
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som härvid inledde ett nytt skede, och därför oj sällan räknas som en
nygrimdare av sin vetenskap, var den danske forskaren J. Fr. Schouw.
Vid 32 års ålder utnämnd till professor i botanik i Köpenhamn, utf^av

denne följande år 1823 sitt stora huvudarbete »Grundlriek til en almin-
delig Plantegeographie» med tillhörande atlas. På dessa kartor sökte
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Fig, 54. Skogsområde (Caatingaskog) under torkperioden i prov. Bahia i Brasilien.

Enl. Martins.

han framställa utbredningen av en del karaktärsväxter, såsom boken,

palmerna, kakteerna, sädesslagen, jämte några v ktiga växtsläkten

och familjer, t. ex. Pinus, korg- och korsblomstriga m. fl. Dessutom

gjorde han på en särskild karta det första försöket att indela hela

jorden i 25 botaniska »riken», vart och ett karakteriserat av någon sär-

skild växtg upp, som där skulle ha sitt huvudområde. Ehuru det vid

denna tid naturligtvis icke var möjligt att allfd ange de riktiga grän-

serna, kunde han dock i sin framställning påvisa flera synnerligen
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viktiga huvuddrag i växternas utbredning, och Schouws vegetations-

områden äga ej ringa likhet med de indelningar, som ännu äga bestånd

inom vetenskapen. En i vissa fall liknande indelning uppställdes för

övrigt vid ungefär samma tid av P. De Candolle. Den som eljes under

århundradets tidigare del främst fört växtgeografien framåt var dennes

son Alphonse De Candolle, iörst i ett arbete 1837, där han urskilde

45 regioner, sedan grundligare i ett stort arbete från år 1855. Här möter

oss för första gången en undersökning på i viss mån modernt underlag,

där hänsyn tages ej blott till

florans artsammansättning i

skilda regioner och till de fysio-

logiska påverkningar, som på
den utövas av värme, ljus och

fuktighet, utan även till vege-

tationens utvecklingshistoria,

växternas vandringar och sam-

bandet med äldre skedens

flora. Detta kapitel skulle

några år senare, efter det Dar-

wins teori blivit framlagd,

komma att spela en ännu

långt större roll. Av senare

forskare, som på sådant bre-

dare grundlag sökt indela jor-

den i växtgeografiska riken,

nämna vi endast tyskarna

Griesebach 1872 samt Engler

och Drude på 1880-talet. För

förståelsen av kulturväxternas

geografiska utbredning och or-

sakerna till denna har redan Karl Ritter lämnat ett förberedande arbete.

De flesta bland dessa forskare ha också ingående behandlat sambandet
mellan klimat och växtlighet. En framställning av detta viktiga][och

intressanta fält från meteorologisk synpunkt har nyligen lämnats av
W. Koppen, som uppställer en mängd oHka khmatologiska riken och
underprovinser och benämner dem var efter sin karakteristiska växt
eller växtgrupp, och som onekligen genom namn sådana som lianklimat,

dadelklimat, kameliaklimat o. s. v. låter det för varje område beteck-

nande bU betydligt mera levande än genom några siffror för temperatur
och nederbörd.

Den stora frågan om klimatets förändringar kunna vi här endast

beröra. Även på detta fält är så gott som allt vårt vetande vunnet

Fig. 55. J. Fr. Schouic.

(1789—1852.)
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mulor iloL scnaslc urluiiulradoL Pa l.vji slora oinradrii liar liiir del ^rimd-
läggaiulo arbetet utförts huvudsakligen genom skandinaviska forskare.

Om istiden ha vi redan talat i ett föregående kapitel, oeh dess studium har
sedan lett till en ganska ingående kunskap om klimatet under de år-

tusenden, som förflutit sedan isen drog sig tillbaka. Den u|)pseende-

väckandc iakttagelsen, att tvcärt om ett varmt klimat så sent som under
tertiärtiden rått i de nuvarande polartrakterna, är till god del byggd
på de av svenskar i Grönland oeh i)å Spetsbergen insamlade växt-

försteningarna, och bekräftades för det södra polarområdet likaledes

genom samlingar från den svenska expeditionen vid 19()()-talets början.

Jordytans former, klimatet och växtvärlden bilda huvudinslageii

i den naturmiljö, där människan lever sitt liv. Till dem kommer som cii

fjärde, i regel dock något mindre framträdande faktor djurvärlden.

För jordklotets kännedom blir emellertid även djurens geografi ett

kapitel av största betydelse. Det allra första försök att kartografiskt

framställa några av däggdjurens utbredning på jorden gjordes 1777

av E. A. W. Zimmermann, och från ungefär samma tid härstammar
dansken O. F. Mullers famlande försök att åtminstone för ett litet

område klargöra havsdjurens utbredning. På denna svaga grund

skulle nu det nya århundradet bygga. Treviranus och senare A. Murraij

framlade vid dess början en del kartor över däggdjurens utbredning,

och zoologiska forskare och resenärer i skilda länder samlade småningom
allt större material till kännedom både om vissa djurgruppers utbredning

och om faunan i avlägsnare länder med ohka klimat och i ohka zoner.

Det första försöket att på en karta sammanfatta hela detta material

och tillika indela jordens landyta i 21 zoologiska riken gjordes 18r).'>

av K. L. Schmarda, som här i fråga om djurvärlden står på ungefär

samma ståndpunkt som Schouw 30 år tidigare i sin framställning av

vegetationen. Hans »riken», som vart och ett karakteriseras av en eller

ett par typiska djurgrupper, äro faktiskt till stor del desamma, som än i

dag för oss framträda som viktiga utbredningscentra, men dels är det

för djurvärlden ännu mindre än i fråga om växterna möjhgt att komma
till en klar översikt, utan att taga hänsyn till dess utveckhngshistoria,

dels förlorar sig Schmarda ännu för mycket i detaljer och ger oss icke

någon sammanfattning, icke någon förståejse av de skarpa motsatser,

som just inom djurvärlden göra vissa områden alldeles ohka alla andra.

Den man, som blev den verkhge grundläggaren av den moderna

djurgeografien, var den berömde engelske forskaren Alfred Russel

Wallace i ett 1876 utgivet arbete. Wallace var en lärjunge av Darwin,

och tar vid sin indelning full hänsyn till utvecklingsläran, belyst av

de nyare fossilfynden. Genom vidsträckta resor hade han också fått

sin blick skärpt för karaktärsdragen i skilda länders djurvärld. Haii
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indelar jorden i 6 riken eller regioner och 24 underregioner, men antyder

redan vad sedan ännu klarare framträtt, att de förra, frånsett en del

zoologiskt märkliga ögrupper, kunna sammanfattas i tre stora, skarpt

åtskilda huvudzoner. En av dessa utgöres av Sydamerika, Neogea,

med dess trögdjur, bältdjur, lama och apor av egendomlig typ, en

annan av Australien, Notogea, med dess ännu märkvärdigare pungdjur

och kloakdjur av ålderdomliga typer. Gent emot dessa båda regioner

bildar hela den övriga jorden i stort sett en enda enhet. Den märkliga

gränslinje, som går midt genom den malajiska övärlden och fått Wallace'

namn, väckte länge stor uppmärksamhet. — Sydpolskontinentens

ytterst fattiga djur- och växtvärld har först nyligen blivit känd; det

är pingvinerna, som här framförallt ge sin prägel åt landskapet (se

fig. 40).

Djurgeografiens senare utveckling kunna vi här ej följa. Medan

man tidigare höll sig alldeles övervägande till däggdjuren eller i alla

fall ryggradsdjuren, har det nu gällt att i geografiskt hänseende studera

också de lägre landdjuren. Man föres vid dessa arbeten in på stora och

svårlösta problem, och det 20:de århundradet har här lika väl som inom

växtgeografien ännu framför sig ett stort arbetsfält.

Fig. 56. En typisk representant för den australiska djurvärlden.
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IX.

MÄNNISKANS GEOGRAFI.

Människan är från vår egen mänskliga synpunkt det centrala i

naturen, och även vetenskapen får i väsentlig mån sitt intresse genom
det sätt, varpå den ansluter sig till mänskliga tankar och mänsklig

verksamhet. Liksom varje föremål i naturen kan även människan
studeras geografiskt med hänsyn till sin utbredning och till de mångfal-

diga olikheter i utseende och andra egenskaper, som möta oss i jordens

skilda länder. Detta kan synas självklart och har väl ej egentligen

heller betvivlats av någon. Och dock är frågan om den ställning, som
bör givas åt människans geografi, eller kanske rättare åt det mänskliga

inom geografien, en bland dem, som i alla tider varit föremål för dis-

kussion, och särskilt under det 19:de århundradets senare årtionden

har den och en del därmed sammanhängande frågor stått i själva medel-

punkten för all geografisk tankeverksamhet. Till detta spörsmål, ofta

uttryckt som en fråga huruvida geografien främst är en naturvetenskap

eller en kulturvetenskap, måste vi därför återkomma utförligare, om
vi vilja förstå de geografiska idéströmningarna under detta viktiga

tidsskede.

Tills vidare vilja vi här frånse alla om än så viktiga teoretiska syn-

punkter. Kvar står alltid det faktum, att i samband med andra geo-

grafiska studier i främmande länder frågan om deras mänskliga invå-

nare och dessas egenskaper på det livhgaste sysselsatt forskarna, och

att även här det senast gångna århundradet lagt den fasta grundvalen

för vår nuvarande kunskap. Antropologien, vetenskapen om männi-

skans raser samt deras kroppsliga egenskaper, och etnografien, studiet

av folken, särskilt de primitiva folkslagens materiella och andliga

kultur, ha båda numera utvecklat sig till självständiga vetenskaper,

men ha under det gångna århundradet i regel ansetts stå i så intimt
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samband med geografien, att vi ej kunna undgå att här ägna också dem
en stunds uppmärksamhet.

Den egentlige grundläggaren av antropologien var den tyske for-

skaren J. F. Blumenbach i några mot slutet av 1700-talet utgivna ar-

beten. Bland föregångare, som tidigare gjort en insats av varaktig

betydelse, må främst nämnas Karl v. Linné. Blumenbach uppställde

en indelning av mänskligheten i 5 stora huvudtyper eller raser, som än

i dag är väl känd, i det han utgick från hudfärgen och till viss grad från

huvudskålens form, men samtidigt också tog hänsyn till den geogra-

fiska vistelseorten, som lät honom se i varje världsdel övervägande en

viss människoras. Nästan samtidigt framhöll Cuvier i anslutning till

bibiens lära om Noaks tre söner motsatsen mellan de tre grupper, de

vita, gula och svarta, som faktiskt utgöra mänsklighetens stora huvud-

avdelningar. Hans system betecknar därför på sätt och vis ett fram-

steg gentemot Blumenbachs raser, som äro antingen för många eller

för få. Man insåg snart att indelningen måste göras betydligt mera de-

taljerad och att man också måste taga hänsyn till andra sidor av den

mänskliga organismen än Blumenbach gjort. På 1820-talet började

flera forskare påvisa olikheterna i hårets form och växtsätt hos skilda

folkslag. Efter en helt annan linje gick för en lång tid utvecklingen,

sedan Anders Retzius 1840 framlagt sitt förslag att indela mänsklig-

heten i till en början fyra huvudgrupper uteslutande efter huvudskålens

form och ansiktsvinkelns storlek. Här trodde man sig nu ha fått en

möjlighet till en strängt vetenskaplig, matematiskt genomförbar indel-

ning, och Retzius' förslag gav under de följande årtiondena anledning

till en otalig mängd huvudskålsmätningar, vilka småningom förde till

en allt starkare specialisering och till en mängd delvis djärva hugskott,

som till sist ledde därhän, att hela systemet kom i ett visst vanrykte.

I verkligheten innehåller det för visso en kärna av bestående värde,

men man lyckas sällan få fram några fasta gränser, medan å andra

sidan motsatserna inom samma foik ofta äro alltför stora för att man
på denna grund skulle kunna bygga en mänsklighetens systematiska

indelning. Ju större material man fick, ju mer blev det klart, att över-

huvud inga fullt skarpa gränser finnas mellan folkraserna, och att en

god indelning samtidigt måste grundas på en mängd olika karaktärer.

Så snart man vill gå utöver Cuviers tre huvudgrupper, ha alla nyare

forskare nödgats uppställa ett stort antal raser, förbundna genom över-

gångar. Så urskilde, för att blott nämna några exempel, Hackel 1873

tolv raser, Topinard 1878 nitton och Deniker 1900 tjugunio raser.

Utvecklingen har emellertid gått ännu ett steg längre och velat

visa, att ensamt de rent kroppsliga karaktärerna ej räcka till eller åt-

minstone ej lämpa sig för en detaljerad indelning av mänskligheten.
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Särskilt har språkforskningen här full liinuia viktiga l)idrag, och de

huvudgrupper av mänskhghetcn, som inan numera l)rukar urskilja,

äro till icke ringa del språkliga avdelningar, såsom t. ex. de finsk-ugriska

folken, bantufolken m. fl. Det samma gäller också om den folkgrupp,

dit vi själva räkna oss, den som Max Muller kallat den ariska, och som
nu oftast benämnes den indo-curopeiska, men som omfattar folkslag,

som antropologiskt äro ganska väl skilda. Frågan om dess sandiörigliel

har blivit aktuell, allt sedan släktskapen mellan de europeiska språken

och det indiska sanskrit vid 1800-talets ])örjan främst genom Bopps
arbeten blev fastslagen.

Härmed äro vi nu inne på ett annat kapitel, som i verkligheten

varit långt intimare än antropologien förbundet med geografien, näm-
ligen etnologien, studiet av folkslagens levnadssätt samt andliga och

materiella kultur. Efter lång kamp har denna i våra dagar vunnit

erkännande som en egen oberoende vetenskap, men århundradet ige-

nom har den varit även i handböcker och undervisning nära knuten till

geografien, och allt fortfarande kunna vi väl antaga, att icke folkens

raskaraktärer men väl deras kultur starkt påverkas av den geografiska

omgivningen.

Även inom etnologien få vi gå tillbaka till 1700-talet för att göra

bekantskap med det egentliga grundläggningsarbetet. Stora forsk-

ningsresande, främst James Cook, gåvo oss levande skildringar av märk-

liga främmande kulturer och folk, och tidens stora filosofer, såsom Rous-

seau, Voltaire och främst bland dem alla Herder intresserade sig livligt

för dessa studier och använde t. ex. vid sina framställningar av stats-

Uvet sådant det bör vara icke sällan skildringar av främmande folk,

som vi kalla primitiva. Ej minst genom dessa arbeten väcktes i hög

grad ett intresse för studiet av själva folken, oberoende av varje nyt-

tighetssynpunkt, och icke många bland de expeditioner, som i vårt

århundrade dragit ut för att studera främmande bebodda länder, ha

kommit hem utan att i sina reseverk kunna meddela åtminstone några

nya uppgifter också om deras folk. I något senare tid har det blivit

allt vanUgare, att forskare dragit ut även till mycket otillgängliga delar

av jorden huvudsakligen för etnologisk forskning. Att här redogöra

för det väldiga materialsamlingsarbete, som utförts av dessa expeditio-

ner, kan ej komma i fråga; jag inskränker mig till att ge några exempel

på när och hur vi lärt känna jordens allra lägst stående folk. Till dem

brukar man främst räkna den austrahska kontinentens invånare, som

redan 1804 livligt skildrades av Tumhull Sedermera har materialet

vuxit raskt, och vi nämna blott från århundradets slut Spencer och

Gillens utmärkta studier av centralområdets infödingar samt Lumholiz

beskrivningar från oUka trakter. Ett annat folk, som kanske till viss
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grad med orätt länge stått som typ för tillståndet i mänsklighetens

understa djup, är de brasilianska botokuderna, som redan 1817 blevo

föremål för en utförlig studie och beskrivning genom prinsen av Wied.

Med dem ha i folkmedvetandet länge eldsländarna tävlat, även de

omnämnda i litteraturen från århundradets början, t. ex. genom
den berömde polarfararen Weddell,

men ryktbara huvudsakligen genom
Darwins skildringar. Han såg i dem
ett folk, som i en rå natur, där

själva sommaren mest utmärkte sig

genom kyla, storm och regn, utan

egentliga kläder levde i sina bräck-

liga barkbåtar, där de värmde sig

vid en liten ständigt brinnande

eld, eller i primitiva rishyddor,

livnärande sig av några musslor,

fiskar och svampar. Men också här

har en nyare tids kärleksfullare och

mer ingående forskning visat, att

eldsländarna långt ifrån att vara

förkomna och utvecklingsomöjliga

äro människor, som på ett i flera

hänseenden ypperligt sätt anpassat

sig till den omgivande fattiga na-

turen.

Gå vi nu till Afrika, så träffa vi

i dess sydliga, ödsliga ökenområden

buschmännens kringströvande hor-

der, som redan 1806 skildrades av

Lichtenstein. Från Centralafrika ha-

de allt sedan forntiden då och då

rykten spridts om dvärgartade män-
Fig. 57. Infödingar från Centrai-austra-

diskor, pygméer, men många trodde
hen, vid en av de neliga ceremonierna. » rj& » &

Enl. Spencer och Gillen. att dessa rykten berodde på förväx-

ling med apor, och det väckte därför

ett stort uppseende, när Schweinfurt 1868 bragte närmare upplysningar

om ett i monbuttulandet levande folk, Akkas, av myeket Uten kropps-

längd. Vi veta numera, att liknande dvärgfolk förekomma här och där
i de stora urskogarna, där de redan i början av 1870-talet skildrades

från Västafrika av Du Chaillu. Och förflytta vi oss sist till Asien, så

leva särskilt i de otillgängliga, inre högländerna i de stora öarna flera

småvuxna, lågtstående folk, bland vilka vi kunna nöja oss med att
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omnämna de genom bröderna Sarasin närmare l)ekanta Vcddas pa
Geylon.

Det behöver knappast påpekas, att missionärerna, som uträttat sa
mycket för hela den geografiska forskningen, så som inga andra haft
tillfälle att samla material till kännedomen om kulturfolkens liv och
tänkesätt. Namn sådana som Callawaij och Rebmaim i Afrika, Ellis,

GUI och Chalmers å Stillahavsöarna, IIuc och Gabct i Tibet och Kina
eller Dubois i Indien äro blott några exempel från delta fäll. Att även

Fig. 58. En eldsländare av yaghanstammen med sina hustrur och barn.

scient. du Cap Horn.
Enl. Miss.

skandinaver deltagit i detta arbete både som geografer, missionärer

och förstående samlare av etnologiskt material är väl känt. Förutom
namn, t. ex. Erland Nordenskiöld och andra, som redan influtit i ti-

digare skildringar, må här erinras om de båda norrmännen Bock, som
länge verkade i Sydostasien, och Adrian Jacobsen, som studerat den

amerikanska Nordvästkustens märkliga indianstammar.

De första arbetena för grundläggandet av den moderna etnologiska

vetenskapen sammanfalla tämligen nära med vårt århundrades början.

År 1813 utkom under titeln »Physical history of man» ett arbete, som

för lång tid blev den ledande handboken för kännedomen om folkens
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liv och inbördes samband. Dess författare, J. C. Prichard, var en man

med vida vyer och goda kunskaper inom anatomi, språkvetenskap

och psykologi, och han har i etnografien särskilt infört den historiska

och prehistoriska forskningssynpunkten. Efter att utförligt ha fram-

lagt vad man då visste om jordens olika folk, satte han upp det stora

spörsmålet om människans ursprung, och främst frågan om vi ha att

göra med en enda eller flere urraser. Denna fråga har sedan nästan hela

århundradet igenom livligt sysselsatt forskningen och ofta upprört

sinnena, och till dess lösning ha även ganska ovidkommande synpunkter

indragits, t. ex. när det gällde att göra sig klart, om negrerna äro män-

niskor av samma slag som de vita. Prichards synpunkter fördes under

de följande årtiondena vidare både av honom själv och andra. En grund-

val för vidare forskning på ett annat område lades av Aug. Comte,

när han i sina arbeten med den sociologiska samhällsvetenskapen också

drog in material från jordens primitiva folkstammar, och i föga mindre

grad av belgiern Quételet, när denne på det mänskliga samhället sökte

använda statistikens matematiska regler. f^f^

Så förbereddes längs skilda Unjer den tid, då möjlighet började före-

ligga att uppbygga en positiv etnologisk vetenskap. Här möta vi i

främsta hnjen de två tyska forskarna Waitz och Bastian. År 1859

började den förre utgiva sitt stora verk »Anthropologie der Natur-

völker». Hittills hade etnologien, såsom vi nu hellre benämna denna

vetenskap, trevat sig fram än som en empirisk samlare av tämligen

oordnat material, än som en deducerande filosofi, där man tog alltför

liten hänsyn till fakta. Waitz sökte nu förena dessa båda sidor, men

under framhållande att det framför allt måste vara fråga om en erfaren-

hetsvetenskap, som söker sitt material i människans anatomi, psykologi

och kulturhistoria. Bastian, som levde ända till 1905, men började sitt

arbete på 1850-talet, var från början läkare, och förberedde sig till

sina forskningar genom resor i alla kontinenter, ofta i svårtillgängliga

länder, och så omfattande, som sällan någon vetenskapsman före eller

efter honom haft tillfälle utföra. I tropikernas urskogar, på öde stäpper

och i öknar, i skilda zoner och under olika levnadsförhållanden fick han

göra bekantskap med naturmänniskans tankeliv, och därigenom blev

det honom möjHgt att djupare än andra före honom tränga in i hennes

psykologi. Bättre än de flesta har han förstått, att vår vita kultur icke

är varken den enda eller i alla hänseenden den högsta på jorden. En

genomförd folkens psykologi framlades vid århundradeskiftet av den

bekante tyske filosofen Wundt.

Bland forskare, som i övrigt under århundradets senare del fört

vetenskapen framåt på dessa områden, erinra vi om Peschel, vars

namn vi snart skola möta bland dem som inledde det nya skedet
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i den allmänna geografien, vidare om fransmannen Qualrcfages och

om österrikaren Friedrich Miillcr, den främste representanten för

den språkvetenskapliga etnologien. Den primitiva sociologien fick en

fastare utformning genom ingående detaljstudier på begränsade om-
råden genom Bachofcn, Morgan, som kring 1870 framlade sina bety-

delsefulla arbeten om familjen och dess utvecklingshistoria, och många
andra, icke att förglömma Edv. Westermarcks 1891 utgivna stora ar-

bete om äktenskapets historia. Betydligt tidigare l)örjade engels-

mannen Lubbock, vanligen känd under namnet lord Avcbnrij, sina forsk-

ningar till civilisationens historia, där han sökte visa, att trots alla antro-

pologiska motsatser dock de högre yttringarna av folkkulturen, rätt,

religion, familjeförhållanden o. s. v., i sina primitiva stadier överallt

på jorden utvecklats efter ungefär samma linjer. Ett kapitel, som i

senare tid varit föremål för synnerligen stort

intresse, är den primitiva religionens historia,

först grundad av Max Muller på 1850- och

1860-talen och sedermera utvecklad av bland

andra Tylor, vars arbeten genom sina allvarliga

försök att införa en fast vetenskaplig metodik

blivit av största betydelse för hela den etnolo-

giska forskningen.

Vi kunna ej gå vidare i vår framställning,

och måste blott till sist erinra om en sida av

etnografien, som i vissa hänseenden är den vikti-

gaste, därför att den ger åt forskningen ett ma- pig. 59. Friedrich Hatzel

teriellt, för naturvetenskapliga metoder tillgäng- (1844-1904).

ligt underlag, nämligen den sida, som vi kunna

kalla den tekniska, studiet av redskap, kläder, vapen o. s. v. Länge

nöjde man sig att samla alla dessa föremål mera som kuriositeter i

stora museer, och först på senare tid ha de bUvit föremål för ingående

typologiska studier, som ledt till mycket viktiga resultat. Här som på

så många andra fält har tanken på en utveckling blivit i hög grad be-

fruktande. Bland män, som på ett begränsat område, studiet av natur-

folkens ornamentik, vid slutet av 1800-talet fört denna synpunkt fram-

åt, må icke glömmas svensken Hjalmar Stolpe.

Antropologi och etnografi äro emellertid icke de viktigaste sidorna

av människans geografi. Snarare är det, såsom redan sagts, numera

tvivelaktigt, om de alls kunna räknas dit, huru nära än berörings-

punkterna ligga, i det själva forskningsmetoden här synes vara skilj-

aktig. Varje försök att rent geografiskt behandla jordens folk för oss

utanför den egenthga etnologiens fält. Det finns emellertid andra si-

dor, från vilka människorna kunna studeras. Vi frånse här, att det

139



MÄNNISKANS GEOGRAFI.
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Fig. 60. Karta över regnmängdens fördelning i Förenta Staterna.

i 1 500—1 800
[ mm.

alltsedan geografiens barndom varit vanligt att, oftast under namnet

»historisk geografi», i denna vetenskap draga in studiet av olika kultur-

företeelser, som man sökt förklara genom växlingar i den omgivande

naturen. Flera bland geografiens stormän företräda denna riktning, för

vilken Ritter vid århundradets början var den främste representanten.

Men något försök att som ett led i en allmän geografi och efter dess

forskningsmetoder studera och till ett systematiskt helt sammanföra

sådana mänskliga kulturyttringar som folktäthet och bebyggelse, stater

och förvärvsliv, var länge icke gjort trots vackra detaljarbeten, såsom

t. ex. Kohls 1841 utgivna framställning av samfärdselns och boplat-

sernas geografi.

Den som ur dessa spridda ansatser och famlande försök började

uppbyggandet av en systematisk vetenskapsgren, var Friedrich Rat-

zel. Denne hade efter att ha börjat som biolog och geolog som ung

dragit ut på vidsträckta färder, där han med ovanlig skarpblick lärde

sig förstå land och folk. Återkommen till Tyskland blev han professor,

till en början i Miinchen, och utgav 1882 första delen av sin »Anthropo-

geographie», där han på samma gång skapade ett nytt namn, kring

vilket den nya vetenskapen kunde forma sig. En senare del, som i flera

viktiga hänseenden förde forskningen vidare, utkom 1891. Hela det

mänskliga livet och kulturen är ju fast hopknutet med jordytan, där

varje mänskligt samhälle är förbundet till en viss plats och för sin
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J Mindre än 10% åker. 10—50"/^ åker. Mer än 50 "4 odlad jord.

Fig. 61. Karta över Förenta Staterna, visande utsträckningen av odlad jord i för-

hållande till hela arealen (efter Dodge). Kartan visar, jämförd med fig. 60, samban-

det med nederbörden: de torra trakterna äro alltid svagt odlade, men i regnrika trak-

ter bestämmes åker arealen även av andra faktorer.

utveckling kräver ett visst utrymme. Ratzel betraktade, såsom en

av hans efterföljare säger, de mänskliga företeelserna varken som

filosof, historiker, etnograf eller nationalekonom, utan för honom tedde

sig hela tillvaron som en komplicerad kedja av påverkningar från natu-

ren och dess växlingar med hänsyn till läge, höjdförhållanden, klimat,

växtliv o. s. v. Den uppgift han ställde för sig var att studera människorna

såsom jordbundna varelser, vilka på jordens yta under ohka förhållan-

den arbeta, söka sin föda och »skapa historia». Hela arbetet blev ett

försök att vetenskapligt undersöka och klassificera naturens inverkan

på mänskligheten. Man urskiljer därvid verkningar, som äro oberoende

av människans vilja, bestämmande blott för själens eller kroppens

tillstånd, och å andra sidan vad Ratzel kallar mekanisk antopografi,

påverkningar på människans vilja, framkallande en handling eller ett

tillstånd hos den enskilde eller samhället, i detta sistnämnda fall allt-

så sociala eller politiska verkningar. Alla sådana företeelser kan man

studera med hänsyn till deras intensitet och deras lokalisering. I sitt

senare arbete för Ratzel dessa synpunkter vidare och söker klargöra

antropogeografiens ställning till de gränsvetenskapcr, med vilka den

närmast träder i beröring: de övriga levande varelsernas geografi

samt statistik, antropologi och etnografi.
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Ratzels arbete betecknar för visso en epok i utvecklingen på detta

område, ehuru det samtidigt lider av stora svagheter. Det har aldrig

lyckats honom att helt sammansmälta sitt väldiga material, och i

många hänseenden kommer han ej långt över Ritter, med vilken man
oftast velat jämföra honom. Den viktiga vetenskapsgren, som kallas

politisk geografi, har han själv sökt utförligare behandla i ett se-

nare arbete. Människans fördelning på jorden, närmast i statistisk

form, men från geografiska synpunkter, ha Behm och Hermann Wag-

ner framställt i en serie arbeten. För övrigt har Ratzel haft många

lärjungar och efterföljare. Det viktigaste sammanfattande arbete, som

senare utkommit på detta fält, är 1910 utgivet av fransmannen

Brunhes, och betecknar höjdpunkten av vad man hittills nått, på

samma gång som det visar, huru mycket det fortfarande är kvar

att göra. »Människans geografi är ännu ingen vetenskap; det återstår

oss att skaffa en sådan» säger författaren själv i sin inledning. Målet

för denna vetenskap är efter hans definition att studera växelverk-

ningarna mellan mänsklig verksamhet och den fysiska geografiens

företeelser. Men han gör ej anspråk på att ge oss de färdiga resul-

taten av en sådan forskning, utan nöjer sig med att samla material,

ställa problemen och påvisa metoderna. Det är på det sistnämnda

området, som svårigheterna framförallt ligga, och man kan egent-

ligen endast förundra sig över, att en vetenskap, som synes äga så stort

och centralt intresse, ännu ej lyckats erhålla en systematisk helhets-

framställning.

Däremot har inom de olika underavdelningarna av antropogeografien

på senare tid ett ofta mycket stort arbete blivit uträttat. Den politiska

geografien och dess många problem ha sysselsatt ett stort antal forskare,

och särskilt har intresset varit livligt för bebyggelsegeografien, vare

sig det nu gällt städerna, deras läge och betingelser, eller folkmängdens

fördelning, som både för större och mindre områden blivit föremål

för talrika alltmera fullkomnade kartografiska framställningar. Ett

annat kapitel, som just på senaste tid drivits fram till en central ställ-

ning, så att det ofta särskilt vid undervisningen framhålles som något

av det viktigaste inom hela geografien, är den s. k. ekonomiska geogra-

fien, studiet av produktionens fördelning på jorden, dess betingelser

både med hänsyn till natur och mänskligt arbete, ävensom av vägarna

för dess framförande till konsumenterna. Yi möta här en vetenskaps-

gren, som i många hänseenden är besläktad med nationalekonomien,

ehuru den bearbetar sitt material efter andra, geografiska metoder.

Under namnet handelsgeografi förde densamma länge en tynande till-

varo för att nu i samband med det allmänt vaknade intresset för

ekonomisk och antropogeografisk forskning nå en rik blomstring.
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\)cn ekonomiska geografien liehandlar som sina huvudkapilel rå-

varuproduktionens, industriens, samfärdselns och handelns geografi.

I motsats till den egentliga anLropogcografien i inskriinkt betydelse,

som främst studerar naturens inverkan pä miinskliga tillstånd, synes

man här framför allt ha att göra med ett människans påverkande av
naturen i och för sina syften, en verksamhet som sedan ger anledning

till en viss fördelning av människorna själva och deras kulturer. Dock
föreligger naturligtvis också här en stark och påtaglig växelverkan,

och det ligger ofta mycket nära till hands att förklara folkens förvärvs-

kultur direkt ur naturen, ej blott ur människans inverkan på denna,

Det gäller om den ekonomiska geografien i nästan ännu högre

grad än vi nyss framhållit om antropogeografien i dess helhet, att

det visat sig ytterst svårt att föra den fram till en genomförd veten-

skaplig behandling. Det föreligger över nog av vackra detaljarbeten,

utan att det torde vara nödvändigt att här ange några exempel på
dessa, men än i dag, ett gott stycke in i det 20:de århundradet, finns

knappast något genomfört försök till en systematisk behandling av

detta arbetsfält i dess helhet, trots allt det stora intresse, som det

synes äga för uppfattningen av vårt släktes materiella kultur och dess

naturbetingelser. Här föreligger en stor men också svår uppgift. Till-

läggas må, att ingen ens någorlunda tillfredsställande kartografisk

framställning av de ekonomiska faktorernas fördelning på jordytan

ännu finnes tillgänglig som underlag för dylika studier.
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Låt oss här göra en liten jämförelse. När ett byggnadsverk skall

uppföras, måste det första steget tagas genom att lägga en fast grund-

val. Detta tar lång tid och kräver mycket arbete, men för en flyktig

betraktelse blir nästan intet resultat synligt, och man får ingen före-

ställning om det blivande arbetets utseende och karaktär. Men när väl

en gång grunden är färdig och resningen börjar, synes arbetet gå fram-

åt med stormsteg: blott några dagar eller veckor, och byggnaden står

där färdig i sina yttre konturer. Men därför är den långt ifrån något

fullkomligt verk. Först nu börjar det egentliga detaljarbetet, som i

yttre måtto åter ser ut att gå ganska långsamt, men som steg för steg

låter den ena avdelningen efter den andra bli färdig att tagas i bruk.

Se vi nu på den stolta, genom träget arbete åstadkomna byggnad,

som vetenskapen bildar, så råder framför allt den skillnaden, att man

här aldrig får något färdigt; allt som oftast störtar en avdelning, som

nyss med möda blivit utarbetad, åter tillsamman eller måste rivas ned

och byggas upp från grunden. Men fö-- övrigt är förloppet ej så olikt

det som nyss i vår bild blivit skildrat, och geografien bildar härutinnan

ett gott exempel. Sekler hade det tagit att samla material till grunden,

och de ytterligare byggnadsdelar, som framstående andar tidigare upp-

fört, hade endast en tillfällig karaktär. Först under det 19:de årh.

börjar det egentliga arbetet med vad vi nu kalla geografi. Vi ha lärt

känna några av de främsta byggmästarna vid århundradets början,

och redan några årtionden senare stod en stomme rest, som ännu bildar

ramen till nutidens fullkomnade verk. Men mera än en stomme var det

icke; ej ens materialet var framskaffat för vidare arbeten, och kring

1840- till 1850-talen såg det på flera områden ut som om arbetet ville

avstanna.
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Men nu närmade sig åter en ny iilvccklini^speriod. Vi lia i (K-

föregående kapitlen i korthet sökt följa ile arbeten, som (k'ls inom
upptäcktsforskningen, dels i form av rent vetenskapliga bidrag till den
fysiska jordkunskapen, biogeografien eller människans geografi, under
århundradets sciiare hälft utfördes inom geografiens område, oeli på
material till arbetet har det länge ej varit brist. Det återstår nu
till allra sist att kasta en blick på de arbeten, varigenom detta material

infogats i den geografiska enhetsbyggnaden, närmare uttryckt atl

nämna några av de män, som under de senare årtiondena ])urit upp de

ledande tankeströmningarna, över huvud att söka följa de samlade
linjerna i geografiens senare utveckling.

Ett namn, som här strax bör nämnas från århundradets tidigare

del efter Humboldt och Ritter, är Charles Darwin. Icke så att hans rent

geografiska insats kan ställas vid sidan av dessas, ehuru han under sin

resa kring jorden gjorde även geografiska iakttagelser av största bety-

delse, men hans stora bärande tanke om en utveckling av mänskligheten

och hela den organiska världen under inflytande av naturfaktorer,

vilkas samlade bild det just är geografiens uppgift att studera, har

dock blivit en utomordentligt fruktbärande utgångspunkt även för

stora områden av den följande geografiska forskningen.

Den riktning, som i övrigt kring århundradets mitt hade det huvud-

sakliga inflytandet, var vad vi kalla den Ritterska skolan. Redan Ritter

själv hade tillspetsat det geografiska problemet att i huvudsak gälla

blott förhållandet mellan människan och naturen, och den senare in-

tresserade honom egenthgen endast för så vidt den övade inflytande

på den förra. En gång hade hans framträdande visserligen betytt

ett stort framsteg, men nu hade vetenskapen bland hans efterföljare

allt mera stelnat bort, och hans skola genom sin ensidigt historiskt-

filosofiska riktning blivit snarast ett hinder för utvecklingen. De stor-

artade framsteg, som naturvetenskapen under detta skede gjort, hade

geografien knappast tillgodogjort sig. Då framträdde vid slutet av

1860-talet någorlunda samtidigt flere forskare, som närmast i anslut-

ning till Humboldt åter sökte införa studiet av naturmiljön som det

centrala i geografien. Den bland dessa, vars betydelse räckt längst,

ej minst genom hans glänsande språk, var Oskar Peschel. I direkt strid

mot den härskande uppfattningen kämpade han för att vidga geogra-

fiens ram, och upptog nu som den centrala delen av sin »jämförande

jordkunskap» ett ingående studium av ett antal intressanta landformer,

sådana som fjordar, deltabildningar o.s. v., vilka han sökte förstå och för-

klara ej minst genom deras geografiska utbredning. Sant är att motsat-

sen mot Ritter kanske ej var så stor, som Peschel själv ville framställa

den: för båda var geografien en duahstisk vetenskap med två huvud-
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sidor, på en gång naturvetenskaplig och »historisk»; sant också att

mycket av Peschels nya material redan tidigare behandlats av geolo-

ger och andra naturvetenskapsmän, men hans framträdande mottogs

dock med utomordentligt intresse och gav anledning till en verklig

geografiens renässans. I stället för ett vagt material av förmodanden

och ofta lösa slutledningar fick man nu en fast utgångspunkt för empi-

risk detalj forskning, som väckte nytt liv i vida kretsar. Även fram-

ställningen av människans geografi fick ny blomstring, därigenom att

studiet av orsakssambandet i naturen, människans uppträdande som
en produkt av naturomgivningarna, nu fick fastare insteg.

Redan ett par år före Peschels huvudverk fram.kom ett annat lik-

nande arbete, som också fick mycket vitträckande betydelse. Det var

Elisée Reclus' »La Terre», den allmänna fysisk-geografiska inledningen

till det kanske mest storslagna geografiska arbete, särskilt på landbe-

skrivningens, den regionala geografiens, fält, som än i dag på något

språk existerar. Detta stora arbete, »Geographie universelle», avslöts

1894. Reclus var en märkhg personlighet, som även på andra fält

av geografien, särskilt i fråga om kartframställningens metod, inlagt

stora förtjänster.

Den nya tid, som faktiskt nu tar sin början inom den vetenskapliga

geografien, kan väl snarare sägas symboliserad och inledd än egenthgen

föranledd av dessa arbeten. Överallt i kulturländerna framträdde ett

nyvaknat intresse för geografiens studium och för utbredning av ökade

kunskaper inom dess fält, och detta intresse tog sig under 1870- och

1880-talen och delvis även under det följande decenniet ett starkt ut-

tryck i en livlig diskussion om själva geografiens väsen och uppfatt-

ning. Tyskland var fortfarande det land, som här gick i spetsen. Sär-

skilt vid skolundervisningen å olika stadier framträdde geografien vid

denna tid nästan uteslutande som en historisk-statistisk vetenskaps-

gren. Geografer av fack funnos över huvud taget icke alls bland skolans

lärare, utan undervisningen bedrevs så godt som uteslutande av histo-

riker. Mot detta satte nu under 1870-talet en reaktion in. Utom Peschel

var dess ivrigaste förkämpa A. Kirchhoff, som, ledd ej minst av sin iver

att reformera skolgeografien, delvis genom att i den införa en livligare

naturskildring, kraftigt framhöll, att »geografien är en naturvetenskap,

förbunden med en integrerande historisk beståndsdel». Än skarpare

yttrade sig i denna riktning en annan av de blivande stormännen inom
den nyutvecklade vetenskapen, A. Supan: »Geografien är vetenskapen

om jorden; som sådan är den en naturvetenskap, icke en historisk veten-

skap.» Talrika andra namn kunde här nämnas, och särskilt vid de tyska

universiteten intog den nya riktningen en allt fastare ställning.

Emellertid hade även den andra huvudriktningen sina framstående
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försvarare, och det bör ju framhållas, alt även <le ivri^asle av dessa

pä naturvetenskaplig grund stående forskare all I ifrån Peschel själv i

regel villigt erkände den stora betydelsen av det mänskliga inslaget i

geografien. Härigenom banades vägen för eU nytt sleg i uppfattningen,

vilket fick sin skarpaste formulering genom Ilcrmann Wayiwr; i de skan-

dinaviska länderna ställde sig en av våra tidigaste geografer, Edvard

Löffler, på samma ståndpunkt. Geografien är enligt denne en dualis-
tisk vetenskap, omfattande åtminstone två likaberättigade huvud-
avdelningar, en fysikahsk och en »politisk» eller, som den senare i allmän-

het kallades, historisk. Häremot var i sig själv intet att säga, men när

det nu vid närmare betraktelse syntes framgå, alt dessa båda till sitt

innehåll så olika grenar även till hela sin metodik äro från varandra

väsensskilda, så låg den slutsatsen

nära, att en på sådant sätt samman-
satt vetenskap själv blott utgjorde

ett lösligt konglomerat, vars själv-

ständiga berättigande starkt kunde

sättas i fråga. Wagner själv kunde

endast rädda sig undan ett sådant

resonemang genom det visserligen,

som vi nu förstå, ganska riktiga

påpekandet, att geografien vid denna

tid över huvud ej var någon färdig

vetenskap. Slutsatsen måste emel-

lertid bli, antingen att dessa båda

skilda vetenskapsgrenar borde före-

trädas av olika fackmän med från

grunden olika utbildning, d. v. s.

att geografien borde sönderfalla, eller att endera riktningen borde anses

för den viktigare och den andra blott för ett bihang till denna. Men

därmed var striden blott förflyttad, och faktiskt har den efter dessa

linjer delvis fortsatt ända in mot våra dagar.

Innan vi gå över till denna fortsatta strid och dess utveckUngsskeden,

må vi här erinra om ännu en av de män, som vid denna tid förde veten-

skapen framåt. Ferdinand von Richthofcn var från början geolog,

och vi ha redan mött honom som en av de främsta forskningsresandena

under 1860-talet. Stödd på den breda grundval han därvid vunnit,

har han sedermera såsom teoretiskt arbetande vetenskapsman väsent-

ligt bidragit att klargöra geografiens väsen. Som arbetsfält för denna

fastslog han jordens yta, varmed han förstod landytan, haven och de

undre luftlagren, och lyckades därmed skjuta undan Humboldts mera

kosmografiska uppfattning. Själv stod han på rent naturvetenskaplig

Fig. &2. FAiséc Reclus

(18:J0-190r)).
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grund, och den fysiska geografien bildade för honom den centrala,

förenande länken i alla vetenskaper om jorden, varvid människans

geografi utgjorde väl ett viktigt huvudkapitel, men ej en alldeles själv-

ständig avdelning av dessa.

Naturligtvis måste snart protester framkomma mot en uppfattning,

som ville göra geografien till ett slags dubbelvetenskap, vars olika grenar,

så som deras mål formulerats, svårligen kunde bearbetas av en och

samme forskare. Så långt som till denna konsekvens gick man dock

i allmänhet icke, utan stannade gärna därvid, att endera riktningen

framhölls som den avgjort viktigare. Flera forskare ville emellertid

ganska bestämt föra geografien till naturvetenskaperna, och en av dem,

Georg Gerland, tog 1887 steget fullt ut och förklarade, att hela det lii-

storiska elementet borde uteslutas ur geografien, och att denna icke

hade något som helst att göra med människans »geografi». Enligt

honom var matematiken den vetenskap, med vilken geografien hade

närmast beröring, och som dess mål ställde han utforskandet av de

telluriska krafterna. I skolorna borde de delar av ämnet, som sysslade

med mänskliga företeelser, helt förenas med historien. Gerlands arbete

väckte stort uppseende, men har i sin tillspetsade form knappast fått

några anhängare. Andra forskare ha däremot framhållit det mänskliga

som geografiens egentliga kärna och t. o. m. ansett, att naturbeskriv-

ningen endast då förtjänade en plats i geografien, när den ställdes i

samband med människan och mänsklig verksamhet. Mästaren, som
gav den forna »historiska geografien» det nya namn, som den ännu
behåller, antropogeografien, och tillika ett nytt vetenskapligt innehåll,

blev Friedrich Ratzel, men hans och hans efterföljares arbete har redan

blivit omtalat i närmast föregående kapitel. Det nyss nämnda namnet
har för övrigt ej blivit lika obetingat godtaget av alla, och beteckningen

»kulturgeografi», som skarpare framhåller det, varigenom denna gren

väsentligen skiljer sig från sådana andra avdelningar som t. ex. djur-

geografien, har otvivelaktigt vissa fördelar.

Striden mellan olika uppfattningar rörande geografiens väsen var

alltså kring år 1890 lika skarp som någonsin. Från denna tid börjar

emellertid uppfattningen av geografien som en enhetlig vetenskap ånyo
vinna insteg, och denna gång ser det ut som skulle de båda åsikter,

som allt sedan forntiden brutit sig mot varandra, på allvar kunna enas.

Det förbindande ledet har man i allmänhet trott sig finna inom den del

av vetenskapen, som kallas regional eller speciell geografi, tyskarnas

»Länderkunde», den allsidiga skildringen och studiet av jordens olika

naturområden och deras hela »miljö». Redan tidigare möta vi den åsik-

ten uttalad, att geografiens främsta uppgift just vore att studera del

individuella i olika länder och naturområden, men utan att det då var
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möjligt alt fiilUolja dciiiui laiiko vWcv [öva (Kmi fram Ull soL(cr. Vilja

vi från uulidcu nämna ett nanm pa vn forskare, som framför andra
bidragit att klargöra geografiens väsen, så vore det väl främst Alfr.

Heitner. Geografien är för honom vetenskapen om föremålens och före-

teelsernas olikformiga fördelning inom jordens olika områden. l!:n dua-

lism existerar möjligen inom den allmänna geografiens egentliga arbets-

område, som omfattar studiet av allt det vi med våra sinnen kunna
iakttaga med hänsyn till utbredning på jordytan och ömsesidig inver-

kan. Därvid gäller det dock icke utbredningen i och för sig, som stu-

deras t. ex. i växtgeografien, utan utbredningen av och sambandet i

de kombinationer, som ge varje ort

dess egentliga karaktär. Däremot

existerar icke någon enhetlig »veten-

skap om jordytan». I sig själv är

geografien varken natur- eller kul-

turvetenskap, ej heller bådadera,

utan en gränsvetenskap emellan

dessa båda stora fält. g^.-.

Ännu skarpare och som det vill

synas med någon överdrift har

detsamma senare framhållits av

yngre forskare, som helt vilja skjuta

den allmänna geografien över till

de andra vetenskaper, på vilka den

bygger, och låta geografien uteslu-

tande vara regioneli. Medan andra

vetenskaper behandla ett föremål

eller en serie av föremål (»arter»), är

det geografiens uppgift att gripa

ut flera föremål och företeelser för att fråga sig på vad sätt de höra

tillsamman.

Det är icke blott om geografiens innehåll, som striden under det

senaste halvseklet l^livit förd. Man har här också stått inför den märk-

liga företeelsen, att t. o. m. dess egna företrädare på allvar uppkastat

frågan, om geografien över huvud är en vetenskap. Med den utveckling

den samma på senare tider fått, torde en sådan fråga numera knappast

behöva tagas på allvar, men i stället se vi nu pendeln slå över åt andra

sidan. Geografien framställes nu ofta som en vetenskap högre och

mera omfattande än de flesta andra, en verklig »geosofi», en de materi-

ella föremålens på jordytan filosofi, som söker ånyo bygga upp den

enhetsbild, som naturvetenskapen i sitt detaljarbete brutit sönder.

Det behöver ju ej framhållas, att geografien, när den sålunda uppfattas

Fig. H)). Ferdinand r. liichtliofcv

(1833—1905).
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som den stora enande jordvetenskapen, även får ett synnerligen högt

pedagogiskt värde.

Geografien är mer än de flesta vetenskaper nationell, och de banor

dess utveckling tagit ha i olika länder varit något olika, ehuru striden

dock på de flesta håll rört samma här framhållna stora frågor. I Frank-

rike, som tidigare kanske varit den ledande staten på geografiens

fält, hade kring århundradets midt ett stillestånd inträdt. Efter 1871

kastade man sig emellertid med stor iver åter på geografiens studium,

och särskilt skolundervisningen stod en tid mycket högt. Vad den

teoretiska striden beträffar, så ställde man sig trots Reclus och hans

stora verk avgjort på den Ritterska ståndpunkten, att geografiens

främsta mål var studiet av förhållandet mellan människan och naturen,

och vid de franska universiteten var geografien till slutet av 1880-talet

alltid förbunden med humanistiska vetenskaper. Frankrikes främste

representant för denna riktning var Paul Vidal de la Blache, medan

A. de Lapparent företrädde den geologisk-geografiska forskningen.

Särskilt bland de ingående geografiska miljöskildringar av begränsade

områden, som i synnerhet framemot århundradeskiftet i allt större

antal och fullkomning började se dagen, har Frankrike givit oss några

av de bästa exemplen.

Medan England i fråga om upptäcktsforskning väl stått avgjort

liögst bland alla jordens nationer, har den geografiska undervisningen

märkvärdigt nog länge stått tillbaka, och särskilt universitetsundervis-

ningen i geografi har här utvecklats långsammare än i något annat

av de stora kulturländerna. Att dock på många håll intresset för den

vetenskapliga geografien varit stort i Darwins och Wallace' land. kan

ingen betvivla, och vi finna även här de båda huvudriktningarnci xore-

trädda, den som framför allt ansluter sig till geologi eller biologi, och

den som vill se geografiens mål i studiet av naturens inflytande på män-

niskan. Men till en allmännare föreställning om den geografiska veten-

skapens betydelse och ställning börjar man i England först småningom

att komma, och det hade väl knappt i något annat land än där varit

möjligt, att en så representativ geograf som topografen Close ännu så

sent som 1911 utan större motsägelse kunde uttala som sin åsikt, att

geografien, frånsett dess befattning med upptäcktsforskning och kart-

läggning, ej hade någon annan egen uppgift än att popularisera och

sammanställa material hämtat från andra vetenskaper. Det är tydligt,

att denna uppfattning påverkats av den ställning geografien i dess

helhet fått just i England, där dock på mera speciella geografiska fält

eller gränsområden en rad av framstående forskare verkat.

Något liknande gäller om Förenta Staterna; i ett ungt land som där

blir det främst geografiens praktiska tillämpningar ävensom vissa gräns-
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vetenskaper, som väcka största intresse. Amerikas trämste <4eo«>ra[

är William Morris Davis, som på flera fält varit banl)rytande för geo-

grafisk uppfattning och undervisning. Vi ha redan tidigare haft anled-

ning syssla med hans intresseväckande uppfattning av den morfologiska

landskapsutvecklingens kretslopp. Detta problem liar just pä senaste

tid varit föremål för behandling från många sidor, och Davis har rönt

skarp motsägelse, som dock, om man ser närmare till, i verkligheten

oftast riktar sig mer mot vissa detaljer och uttryck än mot själva hans

grunduppfattning.

Också i de skandinaviska länderna har striden förts om geografiens

ställning och innebörd, men mera som en återklang på avstånd av vad
som rört sig i andra länder. Skulle man våga en jämförelse, finge den

göras med England: liksom där har hos oss intresset för upptäcktsforsk-

ningen varit enastående stort, och våra expeditioner ha t. o. m. i regel

haft betydligt mera vetenskaplig karaktär än de brittiska, men de stora

principfrågorna ha i allmänhet fått ligga nere. Åtminstone i Sverige

och Norge ha till senaste tid alla de män, som varit banbrytare inom den

teoretiska geografien, börjat sin verksamhet på andra fält. Till en början

var det historiker, som här hade ledningen, senare i allmänhet geologer,

och först på senaste tid har en skola av fackgeografer vuxit upp, vilken

till behandling upptagit såväl morfologiska som antropogeografiska

spörsmål. Däremot ha vi ännu ej fått mycket av den verklige geogra-

fens kärleksfullt ingående skildringar av större provinser eller natur-

områden i Skandinavien. Populär har geografien för visso varit, men

en djupare förståelse av dess vetenskapliga sida har ännu knappast

trängt igenom hos en bredare allmänhet.

Vi nämnde geografiens popularitet. Det är lätt att se, varför geo-

grafien i detta hänseende intar en särställning bland vetenskaperna:

den är så omväxlande och innehållsrik, den kommer oss människor

så nära på så många områden, ej minst i kunskapen om hembygden;

men först och främst kommer dock här fram den för geografien egendom-

liga sida, som mötte oss redan vid de första försöken att sätta oss in i

dess arbetsmetod, och som upptagit en så bred del även av detta arbete,

nämligen dess uppgift att utforska jordens avlägsna och mindre kända

trakter. Skildringen av dessa upptäcktsfärder, ej blott reseäventyren

utan ock de geografiska resultaten, har städse på alldeles särskilt sätt

tilldragit sig allmänhetens uppmärksamhet. Den personliga förmed-

lingen härvidlag har främst tagits omhand av de geografiska sällskapen,

som därvid icke stannat blott vid upptäcktsfärderna och deras resultat,

utan över huvud sökt på bred bas popularisera såväl kunskapen om

det egna landet som i allmänhet geografiska forskningar även av mer

teoretisk karaktär. Det första av dessa geografiska sällskap i modern
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mening stiftades 1821 i Paris, delvis på initiativ av Malte-Brun. Snart

därefter följde Berlin och London, och nu har utvecklingen tagit sådan

fart, att det finnes betydligt mer än 100 stora sällskap förutom deras

filialer, och bland dessa räkna flera sina medlemmar i tusental och sin

förmögenhet i 100,000-tal. I Skandinavien stiftades det »Kongehge

danske geografiske Selskab» 1876 och »Svenska sällskapet för antropolo-

gi och geografi» 1877, medan Kristiania fick sitt geografiska sällskap

1889 och Hälsingfors något år tidigare två på olika grund arbetande

föreningar. I några fall kunde man dock bygga på tidigare samman-
slutningar. Även i Göteborg finnes en större förening av samma slag.

De flesta av dessa sällskap verka ej blott genom föredrag utan ock

genom utgivna tidskrifter, men oftast stannar det ej vid denna så att

säga passiva sida, utan många av de stora sällskapen och särskilt det

främsta bland dem alla, »Royal geographical Society» i London, ha i

stor utsträckning tagit intitiativ till nya forskningar och kraftigt

understött dessa.

Trots sådana ansatser kan det knappast sägas, att de geografiska

sällskapen rent vetenskapligt sett förmått höja geografiens ställning.

Snarare är det väl så, att just det starka framhållandet av geografiens

allmänintresserande sida liksom av dess samband med andra vetenska-

per, vilka icke sällan begagnat sig av de geografiska föreningarna för

att i populär form framlägga sina vetenskapliga resultat, i viss mån
bidragit att försvåra uppfattningen av geografiens egen vetenskapliga

innebörd. Ledningen inom den vetenskapliga forskningen måste inom

geografien liksom eljes förläggas till universiteten, och härvidlag är

det mer än betecknande, att ännu för 50 år sedan utom i Paris knappast

något universitet meddelade rent geografisk undervisning. Enstaka

geografilärare, bland vilka Ritter är den mest bekante, hade väl tidi-

gare funnits, men det rörde sig här om personliga uppdrag. Häri in-

trädde dock på 1870-talet en stark förändring. Sedan först Peschel

1870 kallats till professor i Leipzig, följde snart en hel rad tyska uni-

versitet efter, och samtidigt började man också i Frankrike tävla om
upprättandet av geografiska lärostolar. Något senare kommo Öster-

rike och Italien, medan övriga länder långsamt följde efter. Sist bland

de stora kulturländerna nådde utvecklingen betecknande nog till Eng-

land. I Skandinavien blev Danmark härutinnan föregångsland. Redan
1867 hade här E. Löffler med utgångspunkt från naturvetenskapliga

studier efter vunnet doktorat börjat hålla geografiska föreläsningar

på universitetet och blev efter lång och hård kamp mot oförståelse

1883 docent och 1888 professor. I Norge utnämndes Yngvar Nielsen

redan 1890 till professor delvis i geografi, men hans arbeten rörde sig

nästan uteslutande på en historisk-etnografisk grundval, och någon
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ordiiiario iöreträdaro lör don saiiilado J40()<»ralu'ii linnes iinnu icke i

Kristiania. I Sveriite blev //. von Scliwvriii 1897 i Lund professor i

o;eografi och hisioria och som sådan en framstående företrädare för

viktiga gränskapitel mellan dessa vetenskaper. Först några år senare

följde Uppsala och Göteborg efter med professurer i ren geografi. —
Ingenstädes har striden om företrädet för geografiens naturvclenskaj)-

liga eller mänskligt-historiska sida varit starkare än när det gidlt till-

sättandet av universitetslärare i facket. Lösningen av frågan har ut-

fallit ohka i ohka länder, och först på senaste tid börjar det bli klart,

att man härvidlag måste undvika ensidighet och först uppställa den

fordran, att geografiläraren främst bör vara geograf och som sådan

bygga på en grundval inom vetenskapens eget centrala fält, ej endast

på om än så framstående forskningar inom dess gränsområden.

Geografiens ställning vid den högre vetenskapliga undervisningen

torde numera vara fast i de flesta länder, men detsamma gäller inga-

lunda om undervisningen i skolorna. Här har man nästan överallt, och

icke mindre hos oss i Skandinavien, på ett otillbörligt sätt satt detta

dock både praktiskt och teoretiskt viktiga ämne tillbaka. Geografien

har avslutats redan i de lägre skolklasserna, och undervisningen har

ofta meddelats av icke fackkunniga lärare. Det ser emellertid ut, som

skulle världskriget bli anledning till en vändning härutinnan. Även

för utomstående börjar det bli klart, huru nära jordens folk äro förbund-

na med otaliga trådar, som blott geografien kan i detalj följa, och huru

viktigt det är att förstå och känna andra länder och folk.

Därmed stå vi nu vid slutet av denna redogörelse för jordkunskapens

utveckling under hundra år. Vi ha sett huru därunder det ena efter

det andra av de stora forskningsproblemen i okända länder blivit löst,

så att upptäckter av första ordningen numera blott återstå i Antarktis.

Vi ha även sett huru ur de skilda vetenskaper, som sysselsätta sig med

föremålen och företeelserna på jordytan, kristalliserat ut en geografi,

som söker klargöra sambandet i naturen, ävensom skilda trakters all-

männa miljö. Utveckhngen har icke gått jämnt och regelbundet, utan

längre perioder av arbete i det tysta och stundom som det vill synas

rent av på avvägar ha avbrutits av skeden, då i regel under initiativ

och ledning av enstaka framstående forskarpersonligheter framåtskri-

dandet varit raskt och intensivt. Även i våra dagar bedrives för visso

ett intensivt arbete inom geografien, men i någon sådan det stora fram-

åtskridandets period befinna vi oss knappast.

För den allra närmaste tiden ser det ut som skulle huvudarbetet

komma att bedrivas efter två linjer: dels ett rent teoretiskt arbete för

153



DEN NYARE UTVECKLINGEN.

uppbyggande av den enhetliga geografiens vetenskapliga metod, dels

en kraftig verksamhet inom vad vi kanske skulle kunna kalla tillämpad

geografi, ej minst ekonomisk geografi och andra delar av kulturgeogra-

fien, jämte ingående allsidiga skildringar av begränsade länder och

områden. Ännu måste geografien kämpa för att vinna klarhet över

sig själv, ännu är det svårt att draga upp dess slutgiltiga gränser. Men

vägen för det framtida arbetet börjar nu att klarna, och geografien i

det tjugonde århundradet kommer^näppeligen att ha mindre uppgifter

än i det nittonde.
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